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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. Договореността с Конфедерация Швейцария относно реда и условията 

за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на 

убежището *** 

Препоръка: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Споразумение между ЕС и Доминиканската общност за премахването 

на визите за краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Вануату за премахването на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Споразумение между ЕС и Тринидад и Тобаго за премахването на 

визите за краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 560, 65, 24 
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5. Споразумение между ЕС и Самоа за премахването на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Споразумение между ЕС и Гренада за премахването на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Споразумение между ЕС и Източен Тимор за премахването на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Споразумение между ЕС и Сейнт Лусия за премахването на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 584, 66, 24 
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9. Споразумение между ЕС и Сейнт Винсънт и Гренадини за премахването 

на визите за краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Споразумение между ЕС и Обединените арабски емирства за 

премахването на визите за краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Меморандум за разбирателство между Службата за хармонизация във 

вътрешния пазар и Евроюст * 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 571, 59, 56 
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12. Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени 

ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и мерки за 

удовлетворяване на потребностите от парични средства * 

Доклад: Gérard Deprez и Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 559, 85, 43 

 

 

13. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Георгиос Кирцос 

Доклад: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

14. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Стелиос Кулоглу 

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

15. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/005 FI/компютърно 

програмиране) 

Доклад: Marco Zanni (A8-0362/2015)  (необходимо е квалифицирано мнозинство и 3/5 от 

изразения вот) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 597, 83, 13 
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16. Търговска марка на ЕС***II 

Препоръка за второ четене: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (необходимо е квалифицирано 

мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ПГ - 142, 516, 36 

Позиция на Съвета Одобрение без гласуване 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

 

17. Законодателства на държавите членки относно търговските марки ***II 

Препоръка за второ четене: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (необходимо е квалифицирано 

мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ПГ - 88, 577, 29 

Позиция на Съвета Одобрение без гласуване 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

 

18. Схема за контрол и изпълнение в североизточната част на 

Атлантическия океан ***I 

Доклад: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение на 

Комисията 

 +  

гласуване: законодателна 

резолюция 

ПГ + 659, 28, 9 
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19. Спиране на прилагането на изключителните мерки по отношение на 

Босна и Херцеговина***I 

Доклад: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 14rev комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 534, 128, 36 

 

 

 

20. Стратегическо сътрудничество в борбата срещу тежката престъпност и 

тероризма между Обединените арабски емирства и Европол* 

Доклад: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: Проект на решение 

за изпълнение на Съвета  

ЕГ + 491, 164, 41 

гласуване: законодателна 

резолюция 

ПГ + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Към постигане на Европейски енергиен съюз 

Доклад: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 58 GUE/NGL разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 13 ENF ПГ - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR ЕГ + 379, 307, 3 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 5 62 S&D ПГ - 280, 403, 10 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE ПГ + 351, 336, 12 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 357, 238, 99 

след § 9 81 повече от 40 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

след § 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15 56 ECR  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF ПГ - 45, 617, 32 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF ПГ - 63, 622, 9 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 535, 143, 18 

2/ПГ + 578, 109, 7 

3/ПГ + 526, 155, 4 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D ЕГ - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 28 59 GUE/NGL ПГ - 205, 356, 136 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

ПГ + 507, 164, 25 

§ 44 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 45 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 47 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

след § 59 69 Verts/ALE ЕГ + 408, 271, 20 

след § 60 30 ENF  -  

§ 65 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 72 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

ПГ + 359, 335, 5 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

след § 90 35 ENF  -  

§ 96 52з EFDD  -  

§ 98 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 107 71 Verts/ALE ЕГ + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD ПГ - 88, 600, 8 

§ 109 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 111 38 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 112 39 ENF ПГ - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 122 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 128 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_BG.doc 13 PE 573.975 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL ЕГ - 146, 411, 136 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 597, 67, 34 

2/ПГ + 365, 300, 28 

§ 135 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 136 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 137 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 138 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 139 73 Verts/ALE ПГ - 278, 392, 27 

§ оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 382, 270, 44 

§ 140 78з EFDD ПГ + 308, 306, 76 

§ 141 79з EFDD ПГ - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE ПГ - 279, 378, 36 

§ 142 80з EFDD ПГ - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE ПГ - 261, 392, 37 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

подзаглавие 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ЕГ + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 172 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

след позоваване 40 67 Verts/ALE  +  

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 367, 321, 5 

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение З 45 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение И 2 ENF  -  

съображение Й 3 ENF  -  

съображение Л 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 398, 109, 187 

съображение С 7 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ц 9 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ч § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Щ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АД § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АИ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 316, 328, 47 

съображение АЙ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АМ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АН § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АО § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АП § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 403, 177, 117 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 13, 21, 39, съображение Р (2-ра част) 

Verts/ALE: изменения 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: изменения 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, изменение 59 

EFDD: изменения 78, 79, 80 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: съображения Щ, АЙ, АМ, АН, АО, АР, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 

137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: съображение Г, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: съображение АР, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, съображения З, Р, С, Ц, АЙ 

EFDD: съображение АР, §§ 136, 138 
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Искания за разделно гласуване 

ENF: 

съображение Д 

1-ва част: " като има предвид, че мерките за изграждането на енергиен съюз и за 

постигане на целите в областта на климата и енергетиката трябва да отчитат в 

пълна степен въздействието върху цените на енергията и да се съсредоточат 

върху взаимодействието и по-нататъшната интеграция на пазара, което ще 

спомогне за намаляване на общите разходи и ще подобри 

конкурентоспособността на икономиката на ЕС, за да се получи необходимата 

подкрепа от гражданите и промишлеността; без думите "и за постигане на 

целите в областта на климата и енергетиката " и "и по-нататъшната интеграция 

на пазара" 

2-ра част: тези думи 

3-та част: "като има предвид в тази връзка, че всички необходими оценки на 

въздействието трябва също така да вземат в пълна степен предвид настоящите 

и бъдещите скрити и невъзстановими разходи, произтичащи от обичайната 

енергийна политика; 

 
съображение Р 

1-ва част: "като има предвид, че ЕС е силно зависим от вноса на енергия от Русия" 

2-ра част: "която доказа, че е ненадежден партньор, използващ енергийните си доставки 

като политическо оръжие;" 

 
съображение АД 

1-ва част: "като има предвид, че предприятията от ЕС в сектора на възобновяемите 

енергийни източници, много от които са МСП, осигуряват заетост на 1,2 

милиона души в Европа и имат дял от 40% за всички световни патенти за 

технологии за възобновяема енергия, поради което ЕС е световен лидер; като 

има предвид, че тази водеща позиция трябва да се запази в бъдеще" 

2-ра част: "посредством солидна стратегия на ЕС за енергията от възобновяеми 

източници;" 

 
§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на "намаляване на емисиите на парникови газове, 

преди всичко въз основа на възобновяеми енергийни източници и на обхващащ 

целия ЕС пазар на въглеродни емисии" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на " да създаде група за размисъл на високо 

равнище по въпросите на енергийната сигурност, външната политика и 

енергийния съюз със силно представителство и участие на Парламента и на 

заинтересованите страни от гражданското общество с цел " и "и на 

взаимовръзките между енергетиката и правата на човека;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 23 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "образци за проектодоговори" 

2-ра част: тези думи 
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§ 24 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "и съобщават редовно на компетентните органи, 

така че да се събере заедно цялата необходима информация, която може да се 

използва както от самите компетентни органи, така и от дружествата по време 

на техните бъдещи преговори, като същевременно се опазва поверителността 

на чувствителната информация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 53 

1-ва част: "отново изтъква значението на отделянето на собствеността, както е посочено в 

третия енергиен пакет;" 

2-ра част: "призовава Комисията да оцени в каква степен националните регулаторни 

органи (НРО) изпълняват условията, описани в становищата, дадени от 

Комисията за сертифицирането на операторите на преносни системи (ОПС);" 

 
§ 65 

1-ва част: Целият текст с изключение на "на равнището на вътрешния пазар на енергия 

на ЕС" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 72 

1-ва част: "приканва Комисията да предложи структура за управление на 

макрорегионално пазарно сътрудничество, в която роля имат Европейския и 

националните парламенти;" 

2-ра част: " отбелязва, че това регионално управление следва да се изгради върху 

съществуващите регионални географски и пазарни субекти с цел постигане на 

най-голямо оптимизиране на разходите, а именно: i) плана за действие относно 

взаимосвързаността на балтийския енергиен пазар; ii) инициативите за 

координация в Югоизточна Европа; iii) разширен Петстранен форум; iv) 

инициативата за морска преносна мрежа на държавите с излаз на северните 

морета;" 

3-та част: "подчертава, че в тази връзка следва да се засили ролята на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия;" 

 
§ 83 

1-ва част: " подчертава необходимостта да се установят най-добрите практики на местно 

равнище и да се насърчи тяхното разпространение в целия Съюз, да се подобри 

координацията между мерките на местно равнище и европейските политики и 

да се работи по въпросите, засягащи приемането на енергийните проекти на 

местно равнище;" без "и европейските политики" 

2-ра част: "и европейските политики" 

3-та част: " и предлага създаването на Европейски териториален форум;" 

 
§ 89 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "припомня резолюциите на Парламента в тази 

връзка; признава ангажимента на Комисията да има предвид целта от 30% при 

преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност; " и " 

подчертава, че енергийната ефективност и възобновяемата енергия ще играят 

ключова роля за постигането на дългосрочната цел на ЕС за намаляване на 

емисиите по ефективен от гледна точка на разходите начин; отново заявява, че 

ЕС трябва да продължи да се придържа към безусловната си цел от най-малко 

40% намаляване на емисиите до 2030 г.;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 128 

1-ва част: Целият текст, с изключение на " постигане на целите на ЕС относно емисиите 

на парникови газове, възобновяемите енергийни източници и енергийната 

ефективност " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 147 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "единен" и "която през 2012 г. е 

засегнала всеки четвърти гражданин на ЕС; приканва Комисията да представи 

съобщение относно енергийната бедност в Европа, придружено от план за 

действие за борба с нея, който да съдържа определение и показатели за 

енергийна бедност;" 

2-ра част: тези думи 

 
подзаглавие 6 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "с намалени въглеродни емисии" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 150 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "така и за намаляване на емисиите на парникови 

газове", " призовава Комисията да преразгледа стандартите за емисиите на CO2  

за леките автомобили и за микробусите за периода след 2020 г " и " в 

електрифицирането с електричество от възобновяеми източници и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 172 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "особено онези, които допринасят за 

намаляването на емисиите на парникови газове в световен мащаб и за 

постигането на целите на ЕС за 2030 г.", "климата" и "и околната среда" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 175 

1-ва част: "припомня ангажимента на 6 000 европейски града да бъдат лидери в 

енергийния преход, а именно чрез Споразумението на кметовете;" 

2-ра част: "настоятелно призовава Комисията изцяло да мобилизира тази мрежа, както и 

други мрежи като инициативите за интелигентни градове и общности  и Energy 

Cities, и да им даде финансовите и човешките ресурси за тяхното по-нататъшно 

развитие; счита, че на страните по Конвентът на кметовете следва да бъде 

даден приоритетен достъп до европейско финансиране;" 

 
ALDE: 

съображение АИ 

1-ва част: "като има предвид, че енергийният пазар на дребно в ЕС не функционира 

правилно, тъй като в много държави членки потребителите разполагат с твърде 

ограничен избор на доставчици; като има предвид, че въпросите на пазарна 

концентрация следва да се решат чрез политиката на ЕС в областта на 

конкуренцията, така че да се позволи на потребителите да извършват смяната 

на доставчик и по този начин да се повиши конкуренцията и да се понижат 

цените; като има предвид, че следва да се обърне внимание на риска от това по-

слабо информираните граждани, които е по-малко вероятно да сравнят и 

сменят доставчиците, оставащи обвързани с неконкурентни остарели тарифи, " 

2-ра част: "като по този начин погрешно се субсидират по-грамотните и информирани 

потребители" 
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Verts/ALE: 

§ 137 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "или дори премахването" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

изменение 58 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "обществения контрол и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 112 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "технологично неутрални политики" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1-ва част: " счита, че енергийният съюз изисква воденето на преговори в един глас с 

трети държави; " 

2-ра част: "призовава Комисията да анализира уместността и потенциалната структура на 

механизъм за колективно закупуване на доброволен принцип и въздействието 

му върху функционирането на вътрешния пазар на газ, засегнатите 

предприятия и приноса му за гарантиране на сигурността на доставките на газ; 

отбелязва, че, тъй като съществуват различни модели на механизми за 

колективно закупуване, е необходимо да се извърши допълнителна работа, за 

да се определи най-добрият пазарноориентиран модел, приложим към 

регионите от ЕС и съответните доставчици, както и към обстоятелствата, при 

които би могъл да стартира механизъм за колективно закупуване на 

доброволен принцип; счита, че координацията на позициите и колективното 

закупуване на природен газ следва да започнат на регионално равнище" 

3-та част: "препоръчва междувременно Комисията и Секретариатът на Енергийната 

общност да окажат съдействие на тези държави членки и съответно 

договарящи се страни от Енергийната общност, които желаят да водят 

преговори за енергийни договори на доброволни начала в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар и с 

конкуренцията на ЕС и правилата на Световната търговска организация и да 

предвидят защита на чувствителната в търговско отношение информация; 

подчертава, че енергийните договори трябва да се основават на пазарните цени 

и конкуренцията;" 
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§ 21 

1-ва част: "подчертава необходимостта от по-голяма прозрачност на свързаните с 

енергетиката споразумения, която би могла да бъде постигната чрез укрепване 

на ролята на Комисията в преговорите, свързани с енергетиката, включващи 

една или повече държави членки и трети държави, по-специално като се 

постави изискване за участие на Комисията във всички преговори като 

наблюдател с цел засилване на позицията на отделните държави членки по 

отношение на доставчик от трета държава, който участва в преговорите, за да 

се намалят рисковете от злоупотреба с господстващо положение от страна на 

един от доставчиците; отбелязва, освен това, че Комисията следва да извършва 

предварителни и последващи оценки, при същевременно пълно зачитане на 

чувствителната в търговско отношение информация, и да състави положителен 

и отрицателен списък на договорни клаузи, като например забраната за износ, 

клаузите за местоназначение и „вземай или плащай“, обвързването на 

механизма за определяне на цената на газа с индексацията на нефта или 

клаузи, забраняващи на трета страна да обвързва енергийните доставки с 

предоставяне на преференциален достъп до инфраструктурата за пренос на 

енергия в ЕС; 

2-ра част: "припомня, че по силата на член 13, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 

994/2010/ЕС при сключването на нови междуправителствени споразумения с 

трети държави, които имат отражение върху изграждането на газовата 

инфраструктура и доставките на газ, от държавите членки се изисква да 

уведомяват Комисията, така че Комисията да може да оценява ситуацията по 

отношение на сигурността на доставките на равнище на ЕС" 

3-та част: "призовава Комисията да включи строги разпоредби за предварителна оценка 

относно търговските договори за доставка на газ при преразглеждането на 

Регламента за сигурността на доставките на газ;" 

 
EFDD: 

§ 166 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "и нисковъглеродните" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

1-ва част: "счита, че Съюзът може да повиши енергийната си сигурност и да намали 

своята зависимост от определени доставчици и горива чрез повишаване на 

енергийната ефективност и пълноценно използване на европейските източници 

на енергия, в съответствие с целите на ЕС по отношение на енергийната 

сигурност, околната среда и климата, както и законодателството в областта на 

здравето и безопасността, при отчитане особеностите на държавите членки по 

отношение на техните енергийни миксове, при избягване на ненужната 

регулаторна тежест и при зачитане на принципа на пропорционалност; 

2-ра част: "подчертава, че не следва нито едно гориво или технология, която допринася за 

енергийната сигурност и климатичните цели, да бъде подлагано(а) на 

дискриминация по принцип;" 
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ECR, S&D: 

§ 29 

1-ва част: "призовава Комисията да улесни ефективното използване на вече 

съществуващите в ЕС схеми за финансиране, включително Европейския фонд 

за стратегически инвестиции, за да се привлекат инвестиции за ключови 

проекти за енергийна инфраструктура, научни изследвания и иновации в 

енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и развиване на 

вътрешния капацитет на Европа с оглед постигане на целите за 2030 г. по 

отношение на климата и енергетиката, въз основа на подход, отчитащ 

съотношението разходи/ползи" 

2-ра част: "който да бъде технологично-неутрален" 

3-та част: "и да определи като приоритет интернализирането на външните разходи;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "електроцентрали, използващи изкопаеми 

горива, които са оборудвани с технология за улавяне на въглерод, и нови 

ядрени електроцентрали (в тези държави членки, които желаят това) 

като критичен източник на нисковъглеродна базова електроенергия, 

капацитет за съхранение," 
2-ра част: "електроцентрали, използващи изкопаеми горива, които са оборудвани с 

технология за улавяне на въглерод," 
3-та част: "и нови ядрени електроцентрали (в тези държави членки, които желаят 

това) като критичен източник на нисковъглеродна базова 

електроенергия, капацитет за съхранение" 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

1-ва част: Целият текст, с изключение на " като се насърчават и подкрепят 

колективни схеми за прехвърляне, като се изисква сметките за енергия 

да включват сравнения с други конкуренти въз основа на модели на 

потребление от минали периоди, а доставчиците бъдат задължени да 

предлагат автоматично на своите клиенти най-изгодната налична 

тарифа" 
2-ра част: тези думи с изключение на "като се изисква сметките за енергия да 

включват сравнения с други конкуренти въз основа на модели на 

потребление от минали периоди" 
3-та част: тези думи 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

1-ва част: " признава, че европейските енергийни и ефективни технологии като 

когенерацията ще допринесат съществено за енергийната сигурност на 

ЕС и постигането на целите за емисии на парникови газове; "  
2-ра част: "счита, в тази връзка, че Енергийният съюз трябва да отразява правото 

на държавите членки да използват всички безопасни и устойчиви 

нисковъглеродни енергийни източници, които са на тяхно 

разположение;" без думите "нисковъглеродни" 
3-та част: "признава, че европейските енергийни ... емисии на парникови газове;"  

 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_BG.doc 23 PE 573.975 
 

PPE, ECR: 

§ 134 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "освен това признава, че ограниченият потенциал 

на неконвенционалните горива за подпомагане на намирането на отговор на 

бъдещото търсене на енергия в ЕС, съчетан с големи инвестиционни и 

експлоатационни разходи и сегашните ниски цени на нефта, означава, че е 

спорно дали хидравличното разбиване може да бъде приложима технология в 

Европейския съюз 

2-ра част: тези думи 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

1-ва част: "подчертава, че в тази връзка трябва да се използват в пълна степен 

всички възможности на ЕС за финансиране за стимулиране на безопасни 

и устойчиви нисковъглеродни енергийни технологии, енергийна 

ефективност, възобновяеми енергийни източници, интелигентни 

електроенергийни мрежи, децентрализирано производство, гъвкави 

технологии за производство, съхранение на електроенергия и 

електрификация на транспортната система; призовава Комисията да 

засили усилията си в областта на научните изследвания и внедряването 

на такива технологии, за да може да постигне своите цели за 2020 г., 

2030 г. и по-дългосрочните цели и да подобри енергийната си сигурност, 

както и да улесни икономическото възстановяване; очаква 

средносрочният преглед на програмата за научни изследвания 

„Хоризонт 2020“ да отрази тези приоритети; припомня, че 

„предизвикателството пред енергетиката“ на програмата „Хоризонт 

2020“ има за цел да подкрепя прехода към надеждна, устойчива и 

конкурентоспособна енергийна система, чиито основни приоритети  са 

изброени в позициите за енергийна ефективност, нисковъглеродни 

технологии и интелигентни градове и общности; "; без думите 

"нисковъглеродни" и "нисковъглеродни технологии" 
2-ра част: "нисковъглеродни" 
3-та част: "нисковъглеродни технологии" 
4-та част: "припомня, че поне 85% от средствата по част „Предизвикателство пред 

енергетиката“ от бюджета на програма „Хоризонт 2020“ ще се 

изразходват за неизкопаеми горива, в рамките на които поне 15% от 

общия бюджет на „предизвикателство пред енергетиката“ ще се 

изразходват за дейности по пускане на пазара на технологии за енергия 

от възобновяеми източници и технологии за енергийна ефективност;" 

без думите "ще се изразходват за неизкопаеми горива, в рамките на 

които поне 15% от общия бюджет на „предизвикателство пред 

енергетиката" 
5-та част: тези думи 
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ENF, GUE/NGL: 

съображение Ч 

1-ва част: "като има предвид, че извършването на последваща оценка и проверка на 

всички споразумения, свързани с енергетиката, що се отнася до съответствието 

с правото на ЕС, вече е възможно чрез, наред с другото, разпоредби в областта 

на конкуренцията и енергетиката;" 

2-ра част: "като има предвид, че недостатъчните предварителни проверки за съответствие 

на национално равнище и на равнище ЕС доведоха до сериозни изкривявания 

на пазара; като има предвид, че Комисията призна тези недостатъци и се 

ангажира да засили разпоредбите за предварителна оценка относно 

търговските договори за доставка на газ;" 
 

Разни 

Изменения 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 бяха 

оттеглени. 
 

 

22. Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. 

Доклад: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 313, 343, 34 

4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 252, 406, 36 

5 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 247, 392, 41 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_BG.doc 26 PE 573.975 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 572, 90, 30 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34 1 докладчик  +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 630, 45, 20 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменения 3, 4, 5 

ENF: § 31 (3-та част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 12, 23 
 



P8_PV(2015)12-15(VOT)_BG.doc 27 PE 573.975 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 2 

1-ва част: "признава, енергията от възобновяеми източници, увеличената енергийна 

ефективност и устойчивият енергиен микс, водещи до икономии на енергия, 

както и вътрешен енергиен пазар, позволяваш свободното протичане на 

енергия, са важни средства за постигането на стабилна, сигурна, независима, 

приобщаваща, прозрачна и конкурентоспособна енергийна система на ЕС, 

която да създава висококачествени работни места и благосъстояние в рамките 

на ориентирана към бъдещето устойчива икономика; подчертава факта, че за 

разработването на такава система е необходимо наличието на по-висока степен 

на междусистемна електроенергийна свързаност, на интелигентни мрежи и на 

нов дизайн на пазара" без думите "енергията от възобновяеми източници,", 

"устойчивият", "водещи до икономии на енергия", "устойчива " и "нов дизайн 

на пазара" 

2-ра част: "енергията от възобновяеми източници,", "устойчивият", "водещи до икономии 

на енергия", "устойчива " и "нов дизайн на пазара" 

3-та част: "счита, че създаването на такава система и прекратяване съществуването на 

„електроенергийните острови“ следва да бъде основен политически приоритет 

на енергийния съюз;" без думите "за разработването на такава система ", 

"основен " и "на енергийния съюз" 

4-та част: тези думи 

 
§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на "ще помогне за постигането на нашите цели в 

областта на климата, в това число целта на ЕС да бъде лидер в областта на 

възобновяемите енергийни източници,", "координирано " и "като 

същевременно се зачитат дългосрочните цели на ЕС в областта на климата и 

енергетиката;" 

2-ра част: "ще помогне за постигането на нашите цели в областта на климата, в това 

число целта на ЕС да бъде лидер в областта на възобновяемите енергийни 

източници," и "като същевременно се зачитат дългосрочните цели на ЕС в 

областта на климата и енергетиката;" 

3-та част: "координирано " 

 
§ 14 

1-ва част: "подчертава, че ползите от повишаване на равнището на междусистемна 

свързаност не могат да бъдат постигнати без обединяването на високо равнище 

на пазара и на операторите на преносни системи (ОПС);" 

2-ра част: "призовава Комисията да положи всички усилия, за да предотврати това 

обединяване на равнището на отделни групи на държави членки, и да 

насърчава обединяването на равнището на ЕС, което да включва всички 

държави членки и съседните държави, по-специално държавите, които 

участват в Европейската политика за съседство (EПС);" 

 
§ 18 

1-ва част: "приканва Комисията да докладва ежегодно пред Парламента относно 

изпълнението на ПОИ и относно напредъка във връзка с постигането на целта 

от 10%, " 

2-ра част: "като част от годишния преглед, предвиден в стратегическата рамка за 

енергийния съюз;" 
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§ 22 

1-ва част: "подчертава, че прилагането на подхода за „обслужване на едно гише“ 

допринася за съкращаване на процедурите за издаване на разрешения; 

припомня, че с регламента за TEN-E се изисква всяка държава членка да 

определи национален компетентен орган, който да отговаря за улесняването, 

скъсяването и координирането на процеса на издаване на разрешения на 

национално равнище;" 

2-ра част: " приветства в тази връзка факта, че Комисията ще извърши оценка на подхода 

„обслужване на едно гише“ през 2017 г. и я насърчава в тази рамка да извърши 

оценка на потенциала на наличието на единно „обслужване на едно гише“ на 

равнище ЕС;" 

 
§ 24 

1-ва част: "подчертава колко е важно наличието на квалифициран персонал в рамките на 

националните регулаторни органи в областта на енергетиката, който да 

притежава необходимите експертни умения, да бъде специализиран и 

независим;" 

2-ра част: "призовава Комисията да извърши независим одит най-късно до края на 2016 г. 

относно наличните ресурси за всички национални енергийни регулаторни 

органи и степента на независимост, постигната до момента от всички 

национални енергийни регулаторни органи, включително установяването на 

препоръки относно начините за подобряване на положението;" 

 
§ 25 

1-ва част: "отбелязва, че все още е налице липса на прозрачност по отношение на 

изчисляването на трансграничния капацитет, наличен на пазара и честотата, 

степента и причините за ограничаване на междусистемните връзки; изразява 

съмнения, в тази връзка, че по-голямата част от значителните ограничения са 

напълно преодолени;" 

2-ра част: " отправя искане към Комисията да предостави на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия адекватна компетентност и 

адекватни правомощия, за да събере необходимата информация относно всеки 

отделен трансграничен преносен капацитет,така че да позволи на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия ефикасно да изпълнява 

отговорностите си, свързани с мониторинга; изисква подобна информация да 

бъде предоставена на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 

енергия заедно с необходимата контекстуална информация относно 

проектирането и функционирането на националната мрежа; приветства в тази 

връзка бързото приключване на дейността по изготвянето на мрежовите 

кодекси за електроенергията; отбелязва намерението на Комисията за 

разширяване на мандата, компетентността и правомощията на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия и нейните разсъждения 

относно евентуалните последици, както е представено в неотдавнашното ѝ 

съобщение „Представяне на нов търговски механизъм за потребителите на 

енергия“; призовава Комисията да представи конкретни предложения в тази 

връзка с цел насърчаване на осъществяването на действителен вътрешен 

енергиен пазар; отбелязва, че новите отговорности, възложени на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия следва да бъдат съчетани с 

подходящи средства;" 
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§ 31 

1-ва част: "подчертава, че Централна и Югоизточна Европа (ЦЮИЕ) разполага с огромен 

и до голяма степен неоползотворен потенциал в областта на възобновяемите 

енергийни източници" 

2-ра част: " отбелязва, че сътрудничеството и координацията по отношение на 

дългосрочното планиране и изграждане на регионална електроенергийна 

мрежова инфраструктура в Централна и Югоизточна Европа трябва да излязат 

извън рамките на ЕС, за да включат държавите от Западните Балкани, които не 

са членки на ЕС, и Турция ; призовава за създаването на нова платформа, 

където всички ключови заинтересовани страни в региона биха могли да 

обсъдят и предоставят политическа подкрепа за съвместни проекти, насочени 

към пълноценното използване на потенциала за производство на 

електроенергия на региона; признава, че работата на групата на високо 

равнище на ЕС за газовата свързаност между Централна, Източна и Южна 

Европа, създадена през февруари 2015 г., би могла да се превърне в такава 

платформа, при условие че нейният мандат бъде разширен, за да включва 

електроенергийния сектор и участието на държавите от Централна и 

Югоизточна Европа, които не са членки на ЕС; признава, че платформата ще 

даде възможност на Комисията да поеме водещата роля и да осигурява 

политическа подкрепа;" без думите"и Турция" 

3-та част: "и Турция" 

 
§ 33 

1-ва част: "препоръчва Комисията да извърши подробна оценка на перспективите за нови 

междусистемни електроенергийни връзки в Средиземноморския регион и 

между пазарите в Южна Европа и Северна Африка с оглед увеличаване на 

сигурността на доставките " 

2-ра част: "и развиването на възобновяемите енергийни източници и в двата региона;" 

 
§ 37 

1-ва част: Целият текст с изключение на "подчертава необходимостта да се получи като 

производна една бъдеща цел за междусистемна електроенергийна свързаност, 

въз основа на дългосрочните цели на ЕС в областта на климата, както и въз 

основа на устойчивата енергийна система, към която ЕС се стреми;" и 

"дългосрочните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на "съгласно третия енергиен пакет" и "пазител на 

един разделен и достъпен енергиен пазар" 

2-ра част: "съгласно третия енергиен пакет" 

3-та част: "пазител на един разделен и достъпен енергиен пазар" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

1-ва част: "подчертава, че при отмяната на регулираните цени на енергията за 

потребителите следва да се вземе предвид действителното равнище на 

пазарната конкуренция;" 

2-ра част: останалото без думите"Стратегията за енергиен съюз" 

3-та част: "Стратегията за енергиен съюз" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на "и че тя не е установена на базата на научни 

доказателства" и "припомня, че целта от 10 % бе определена за първи път през 

2002 г. въз основа на инсталираните мощности за производство на 

електроенергия, които са съществували в онзи момент; признава, че въпреки че 

целта от 10 % е важна, тя не описва нито количеството електроенергия, 

протичащо между държавите, нито качеството що се отнася до наличието на 

съществуващата междусистемна инфраструктура или на съществуващата 

национална инфраструктура между междусистемните връзки ", "поради това 

счита, че целта за постигане на единна междусистемна свързаност, основаваща 

се на инсталирания капацитет за производство на електроенергия, сама по себе 

си, не е подходяща за всички държави членки" и "в средносрочен план, а и 

вероятно" 

2-ра част: "и че тя не е установена на базата на научни доказателства" 

3-та част: "припомня, че целта от 10 % бе определена за първи път през 2002 г. въз основа 

на инсталираните мощности за производство на електроенергия, които са 

съществували в онзи момент; признава, че въпреки че целта от 10 % е важна, 

тя не описва нито количеството електроенергия, протичащо между държавите, 

нито качеството що се отнася до наличието на съществуващата междусистемна 

инфраструктура или на съществуващата национална инфраструктура между 

междусистемните връзки 

4-та част: "поради това счита, че целта за постигане на единна междусистемна 

свързаност, основаваща се на инсталирания капацитет за производство на 

електроенергия, сама по себе си, не е подходяща за всички държави членки" 

5-та част: "в средносрочен план, а и вероятно" 
 

Разни: 

Изменение 2 беше обявено за недопустимо. 
 

 

23. Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ 

Доклад: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 532, 132, 28 

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 655, 33, 4 

2/ПГ + 528, 118, 34 

3/ПГ + 380, 290, 8 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 556, 129, 6 

2/ПГ + 365, 305, 8 

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 154, 526, 11 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 36 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

след позоваване 7 1 PPE, S&D  +  

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение О § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Ч § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Ц § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 607, 68, 16 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 4 (2-ра част), 23 (1-ва част), 27, 28 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 33, съображения Г, Д 

PPE: § 36, съображения O, Ч 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 4 

1-ва част: "подчертава значението на Механизма, особено по време на криза, тъй като 

предоставя на безработни лица и на лица в неравностойно положение 

възможност да получат достъп до финансиране;" 

2-ра част: "подчертава, че особено с оглед на настоящата криза с мигрантите и лицата, 

търсещи убежище, микрофинансирането може да действа като фундаментална 

подкрепа за бежанци и мигранти, навлизащи на пазара на труда на ЕС;" 
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§ 23 

1-ва част: "призовава Комисията да се стреми към равенство между мъжете и жените по 

отношение на достъпа до микрофинансиране и да си постави за цел 

постигането в бъдеще на равно съотношение между мъжете и жените 

предприемачи;" 

2-ра част: " призовава Комисията и държавите членки да насърчават ПМФ да прилагат 

специални стратегии за насочване към жените и подкрепа на женското 

предприемачество, включително чрез сътрудничество със съответните 

сдружения и организации в тази област;" 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на "жени " и "специално насочени към жени, с 

оглед на постигането на по-добър баланс между половете при достъпа до 

микрофинансиране" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на "за жените" и "жените" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 26 

1-ва част: Целият текст с изключение на "признава значението на целевото съотношение 

между жените и мъжете предприемачи;" и "обаче" 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 28 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 34 

1-ва част: "приветства съществуващата в рамките на Програмата на ЕС за заетост и 

социални иновации възможност ... с цел постигане на по-добра обратна връзка 

по отношение на Механизма;" 

2-ра част: "поради тази причина предлага създаването на уебсайт, където да бъде 

възможно представянето на проекти и правенето на справки за тях, както и на 

база данни на Общността, която да включва свързана с кредитите информация 

и евентуално възможност за подаване на сигнали за пречки (включително и 

най-вече от бюрократично естество);" 

 
съображение Ц 

1-ва част: "като има предвид, че този инструмент все още е малко познат на 

потенциалните бенефициенти," 

2-ра част: "което е видно от факта, че обемът на отпуснатите микрокредити е по-малък от 

предварително определената цел;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

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

2-ра част: "мигранти" 

3-та част: "бежанци" 
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24. Нова обща политика в областта на рибарството: структура на 

техническите мерки и многогодишните планове 

Доклад: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 613, 20, 55 

2/ПГ - 303, 326, 60 

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 304, 360, 24 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 402, 258, 20 

съображение Б § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение С § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Т § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение У § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 403, 243, 36 

съображение Ф § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Х § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

Съображение Ш § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Щ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АА § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АД § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АЖ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АЙ 1 докладчик  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 571, 6, 65 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§19, 21 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 20, съображение Ж 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 25 

1-ва част: "счита, че опазването като цел на рамковия регламент за техническите мерки 

може да бъде постигната по-успешно чрез действия, насочени към 

подобряване на управлението на предлагането и търсенето" 

2-ра част: "при наличието на съдействие от страна на организациите на 

производителите;" 
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ECR: 

§ 19 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 21 

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

2-ра част: тази дума 

 
съображение Т 

1-ва част: "като има предвид, че приемането на техническите мерки на регионална 

основа следва да се придържа към модела, съгласуван от съзаконодателите в 

рамките на новата ОПР " 

2-ра част: "а именно като Комисията приема делегирани актове въз основа на съвместни 

препоръки от страна на съответните държави членки, които отговарят на 

стандартите и целите, определени от съзаконодателите, или – ако съответните 

държави членки не представят съвместна препоръка в рамките на определения 

срок – по собствена инициатива на Комисията;  като има предвид при все това, 

че съгласно Договора от Лисабон Парламентът си запазва правото да възразява 

срещу който и да е делегиран акт" 

 
съображение АА 

1-ва част: "като има предвид, че реформата на ОПР въведе изисквания за разтоварване" 

2-ра част: "и предостави гъвкавост, изключения и финансова подкрепа в рамките на 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР);" 

 
PPE: 

съображение Х 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "например плаващи мрежи" 

2-ра част: тези думи 

 


