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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”, „въздържал се”) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, „въздържал 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. Упълномощаване на Австрия да подпише и ратифицира и на Малта — 

да се присъедини, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. *** 

Препоръка: Viktor Uspaskich (A8-0018/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 566, 14, 65 

 

 

 

2. Споразумение между ЕС и Сан Марино за автоматичен обмен на 

информация за финансови сметки * 

Доклад: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0025/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 607, 22, 18 

 

 

3. Присъединяването на Хърватия към Конвенцията за защита на 

финансовите интереси на Съюза * 

Доклад: Tomáš Zdechovský (A8-0019/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 599, 26, 26 

 

 

4. Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до 

услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда ***I 

Доклад: Heinz K. Becker (A8-0224/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_BG.doc 3 PE 578.054 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

целият текст - блок 

№ 1 

177СЧ комисия  +  

блок № 2 1-176 комисия  ↓  

след член 13 181= 

183= 

EFDD, ENF ПГ - 77, 567, 6 

член 14, § 1, уводна 

част 

178 EFDD ПГ - 62, 580, 6 

член 14, § 1, буква a 

(член 17, § 1, буква a 

към изм. 177) 

179з EFDD ПГ - 56, 581, 9 

177СЧ комисия  +  

член 16 (член 19 към 

изм. 177) 

180з EFDD ПГ - 58, 586, 5 

177СЧ комисия  +  

след съображение 13 182 ENF  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 576, 56, 21 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 178, 179, 180, 181 

ENF: изменения 181, 183 
 

 

5. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на 

Република Тунис ***I 

Доклад: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

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 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

16 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 114, 528, 9 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-3 комисия  +  

член 1, § 1 13 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 175, 455, 17 

5= 

12= 

EFDD  

повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ + 432, 176, 43 

член 2, § 1 6 EFDD  -  

член 4, § 1 7= 

14= 

EFDD  

повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 188, 434, 29 

член 5, § 1 8 EFDD  -  

след член 5 17 GUE/NGL  -  

4 комисия  +  

член 6, след § 1 9 EFDD  -  

член 7, § 2 10 EFDD ПГ - 92, 513, 47 

съображение 9 11= 

15= 

повече от 40 

членове на 

ЕП  

PPE 

ЕГ + 424, 191, 34 

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 475, 126, 35 

гласуване: законодателна резолюция ПГ гласуването се отлага  

(член 61, параграф 2 от 

Правилника за дейността) 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 5, 7, 10, 16 

ENF: изменение 16, предложение на Комисията 
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6. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от 

Белгия) 

Доклад: Tomáš Zdechovský (A8-0029/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство и 3/5 от 

изразения вот) 

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция  

(целият текст) 

ПГ + 558, 83, 4 

 

 

 

7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 

Годишен обзор на растежа за 2016 г. 

Доклад: Maria João Rodrigues (A8-0030/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 6 ALDE ПГ - 136, 469, 45 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 1 4 Verts/ALE ПГ - 148, 483, 17 

§ 2 25 GUE/NGL  -  

след § 2 5 Verts/ALE ПГ - 91, 538, 18 

§ 3 26 GUE/NGL  -  

§ 5 27 GUE/NGL  -  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 7 12 EFDD ПГ - 160, 461, 23 

§ 8 7 ALDE ПГ - 138, 481, 30 

28 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 10 13 EFDD ПГ - 68, 561, 22 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

след § 10 14 EFDD  -  

§ 11 15 EFDD ПГ - 121, 496, 32 

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 13 29 GUE/NGL  -  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 8 ALDE ПГ - 167, 460, 26 

16 EFDD ПГ - 177, 442, 27 

30 GUE/NGL ПГ - 148, 448, 41 

§ 18 31 GUE/NGL  -  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 32 GUE/NGL  -  

след § 20 33 GUE/NGL ПГ - 115, 475, 54 

§ 21 34 GUE/NGL  -  

9 ALDE ПГ - 129, 495, 27 

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ПГ + 390, 205, 48 

след § 21 3 Verts/ALE ПГ - 83, 506, 52 

§ 24 18 EFDD  -  

10 ALDE ПГ - 120, 505, 19 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 35 GUE/NGL  -  

след § 25 19 EFDD ПГ - 123, 506, 21 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 26 1 Verts/ALE ПГ - 122, 509, 18 

2 Verts/ALE ПГ - 78, 508, 57 

20 EFDD ПГ - 94, 510, 39 

§ 27 11 ALDE  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 28 36 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 457, 168, 24 

2/ПГ + 463, 161, 9 

3/ПГ + 462, 171, 7 

след § 28 21 EFDD ПГ - 175, 464, 7 

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 32 22 EFDD ПГ - 159, 473, 16 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

подзаглавие след  

§ 33 

37 GUE/NGL ПГ - 118, 516, 13 

§ 33 38 GUE/NGL ПГ - 111, 529, 8 

§ 34 39 GUE/NGL  -  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 37 40 GUE/NGL ПГ - 161, 470, 18 

§ 38 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 45 41 GUE/NGL  -  

§ 46 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 508, 98, 47 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 48 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение А 23 GUE/NGL  -  

след съображение З 24 GUE/NGL  -  

съображение И § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 395, 203, 50 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 30, 33, 37, 38, 40 

EFDD: изменения 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 

Verts/ALE: изменения 1, 2, 3, 4, 5 

ALDE: изменения 6, 7, 8, 9, 10 

ECR: §§21 (2-ра част), 47 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 1, 7, 9, 12, 19, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 

съображение И 

Verts/ALE: § 1 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: "е запознат с текущия процес на намаляване на задлъжнялостта в частния 

сектор; подчертава, че равнището на инвестициите в Европа е значително по-

ниско в сравнение с периода преди кризата;" 

2-ра част: "изтъква във връзка с това значението на своевременното привеждане в 

действие на банковия съюз и структурната реформа на банковия сектор, " 

3-та част: "както и на увеличаването на капиталовите инвестиции в МСП благодарение 

на съюза на капиталовите пазари" 

4-та част: "призовава за максимално използване на ЕФСИ и Програмата за 

конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия 

(COSME) с цел подобряване на достъпа на МСП до финансиране; счита, че по-

високата степен на регулаторна предвидимост в рамките на единния пазар ще 

повиши доверието от страна на инвеститорите;" 
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§ 15 

1-ва част: "подчертава, че е важно да се повишат ресурсната и енергийната ефективност, 

включително чрез развитието на кръговата икономика;" 

2-ра част: "подчертава значението на доизграждането на истински енергиен съюз, 

основан на солидарност, ефикасност и диверсификация, като в същото време 

не се пренебрегват местните енергийни източници, включително 

възобновяемите източници на енергия; призовава Комисията да включи тези 

аспекти в специфичните за всяка държава препоръки, където те са от най-

голямо значение за конкурентоспособността и устойчивия растеж;" 

 
§ 30 

1-ва част: "припомня, че определянето на заплатите е въпрос на автономно колективно 

договаряне" 

2-ра част: "и призовава съответните участници да гарантират както отговорно, така и 

благоприятно за растежа развитие по отношение на заплатите, което да 

отразява увеличението на производителността; призовава по-специално 

съответните участници в държавите с дефицит по текущата сметка или с почти 

равни приходи и разходи да продължат усилията си за повишаване на 

производителността и за запазване на конкурентоспособността; същевременно 

призовава съответните участници в държавите с големи бюджетни излишъци 

да използват излишните спестявания в подкрепа на вътрешното търсене и 

инвестициите;" 

 
ECR: 

§ 21 

1-ва част: "настоява за изпълнение на изискванията на Пакта за стабилност и растеж," 

2-ра част: "като същевременно се използват пълноценно включените в него клаузи за 

гъвкавост в съответствие със съобщението на Комисията от 13 януари 2015 г. 

(COM(2015)0012), наред с другото с цел подпомагане на по-мащабните 

инвестиции и структурни реформи и справяне със заплахите за сигурността и 

бежанските потоци;" 

 
§ 47 

1-ва част: "отново изтъква необходимостта от фискална рамка, която да възнаграждава 

развитието на устойчиви политики и която да е в съответствие с принципа 

„замърсителят плаща“, като изпраща подходящи сигнали за насърчаване на 

инвестициите в ефективно използване на ресурсите, модернизация на 

производствените процеси и производство на по-лесни за ремонтиране и 

дълготрайни продукти;" 

2-ра част: "подчертава необходимостта от постепенно извеждане от употреба на вредните 

за околната среда субсидии, включително за изкопаеми горива, и от изместване 

на данъците от труда към замърсяването на околната среда;" 

 
Verts/ALE: 

§ 27 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "че за много държави членки това 

означава провеждане на благоприятстваща за растежа фискална консолидация; 

отбелязва, от друга страна" 

2-ра част: тези думи 
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§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "положителен" и "съзнава, че 

настоящият излишък по текущата сметка на някои държави членки върви ръка 

за ръка с положителни странични ефекти по веригата за създаване на стойност, 

които могат да бъдат от полза за някои други държави членки по различни 

начини;" 

2-ра част: "положителен" 

3-та част: "съзнава, че настоящият излишък по текущата сметка на някои държави членки 

върви ръка за ръка с положителни странични ефекти по веригата за създаване 

на стойност, които могат да бъдат от полза за някои други държави членки по 

различни начини;" 
 

Разни 

Изменение 17 беше оттеглено. 

Жуан Пимента Лопеш (групата GUE/NGL) оттегли подписа си от изменение 25. 

Димитриос Пападимулис (групата GUE/NGL) също е подписал изменение 35. 
 

 

8. Eвропейски семестър за координация на икономическите политики: 

аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в Годишния обзор на 

растежа за 2016 г. 

Доклад: Sofia Ribeiro (A8-0031/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 1 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 3 § оригинален 

текст 

ПГ + 448, 170, 22 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5/ПГ + 522, 103, 18 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_BG.doc 12 PE 578.054 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 303, 272, 64 

§ 19 § оригинален 

текст 

ПГ + 485, 116, 38 

§ 20 2 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 478, 136, 30 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 198, 379, 68 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 390, 235, 16 

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 432, 210, 1 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 -  

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 464, 174, 4 

2 +  

§ 43 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 58 3 GUE/NGL  -  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 62 § оригинален 

текст 

ПГ + 357, 245, 42 

§ 63 § оригинален 

текст 

ПГ + 402, 180, 51 

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 469, 121, 46 

2/ПГ + 443, 169, 11 

3/ПГ + 456, 154, 26 

4/ПГ + 510, 119, 5 

§ 69 § 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 

ПГ + 450, 182, 2 

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 458, 180, 0 

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 404, 201, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 3, 14 (5-та част), 20 (2-ра част), 42 (1-ва част), 63, 64, 70 

ALDE: §§ 19, 64 (3-та част) 

S&D: § 62 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 17, 41, 62 

GUE/NGL: §§ 2, 34, 39, 52, 63 

ALDE: §§ 27, 62 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "ефикасна фискална консолидация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "няколко държави членки проведоха 

реформи с положителни последици, видими например благодарение на 

повишеното равнище на заетост, но"  

2-ра част: тези думи 
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§ 42 

1-ва част: "приветства създаването на ЕФСИ през първата година на неговото прилагане 

и ролята му за подпомагане на най-добрите проекти на европейско равнище;" 

2-ра част: "призовава Комисията да гарантира, че ЕФСИ дава възможност за по-добро 

социално и икономическо сближаване на държавите членки и техните региони 

в рамките на ЕС и че всички държави членки използват възможността за 

достъп до този фонд в съответствие с целите на политиката на сближаване. 

призовава Комисията да следи и контролира инвестициите в рамките на ЕФСИ; 

счита, че следва да бъде публикуван доклад за одитиране и измерване на 

икономическото и социалното въздействие на въпросните инвестиции в реално 

изражение;" 

 
PPE: 

§ 22 

1-ва част: "приветства инициативата на Комисията относно инвестициите в човешки 

капитал с оглед на възстановяването на равнището на заетост и устойчив 

растеж, но изразява изключителна загриженост поради факта, че публичните 

разходи за образование отчитат спад от 3,2%(23) от 2010 г. насам, като 

единадесет държави членки отбелязват намаление през най-близката година, за 

която има данни (2013 г.);" 

2-ра част: "подчертава, че за да бъдат ефективни, реформите следва да се насочват към 

учебните програми и публичния сектор;" 

 
GUE/NGL: 

съображение А 

1-ва част: "като има предвид, че процентът на безработицата намалява бавно от втората 

половина на 2013 г. насам, но все пак недостатъчно, за да доведе до значително 

намаляване на безработицата и бедността, въпреки някои благоприятни 

макроикономически политики и структурни реформи; като има предвид, че 

независимо от това той остава твърде висок в много държави членки, като 

понастоящем засяга 9,9% от активните граждани, т.е. 23 милиона европейци, 

повече от половината от които са трайно безработни, като данните за 

еврозоната възлизат на 10% и всичко това все още е много над данните за  

2008 г.; като има предвид, че е от съществено значение да се вземат под 

внимание специфичните микроикономически обстоятелства" 

2-ра част: "и необходимостта от допълнителни справедливи от социална гледна точка 

структурни реформи, чието социално въздействие следва да бъде оценено, 

преди те да влязат в сила;" 

 
§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "с цел да се отговори на демографските 

промени по такъв начин, че да се приспособят системите за образование и 

обучение на държавите членки най-добре към потребностите на пазара на 

труда;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "общата конкурентоспособност, като 

едновременно с това обезпечат" и "настоятелно призовава държавите членки да 

намалят административните тежести с цел насърчаване на младежкото 

предприемачество;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 43 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "или развитие на човешкия капитал, или 

да се насърчава устойчив растеж;" и "очакваните социални и икономически 

резултати" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 59 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да подкрепят трудовата мобилност 

в рамките на Съюза като начин за създаване на възможности за работниците и 

предприятията;" 

2-ра част: "призовава държавите членки да използват и популяризират наличните 

европейски инструменти за улесняване на тази трудова мобилност, особено 

европейската мрежа за заетост EURES; по отношение на трансграничните 

региони, където трудовата мобилност е наистина висока, насърчава държавите 

членки да развиват трансгранични партньорства в рамките на EURES, за да 

подпомагат работниците в техните планове за мобилност;" 

 
§ 69 

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

семестър;", "във връзка с това" и "както и въведения с годишния обзор на 

растежа(ГОР) за 2015 г. рационализиран подход; посочва обаче,че в много 

държави членки положението остава неустойчиво на национално равнище;" 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

§ 29 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и да обмислят прилагането на по-

благоприятна данъчна диференциация съобразно броя на децата в 

домакинството;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 41 

1-ва част: "подчертава високата обществена и икономическа стойност на инвестициите в 

социална закрила, включително социалните услуги;" 

2-ра част: "заявява, че на тези социални инвестиции следва да се даде по-голяма 

гъвкавост в рамките на процедурата при макроикономически дисбаланси, като 

по този начин държавите членки се насърчават да инвестират в социални 

услуги за положително социално и икономическо развитие;" 

 
§ 53 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка с факта, че работното място вече не е само 

по себе си гаранция срещу бедността или пък най-добрият инструмент за 

гарантиране на социално приобщаване, като се има предвид, че 12,7% от 

хората в трудоспособна възраст страдат от бедност, въпреки че работят, което 

представлява нарастване с 11% от 2009 г.; призовава Комисията да предложи 

интегрирана стратегия за борба с бедността в ЕС, с цел справяне с 

множеството измерения на бедността за всички групи, особено най-уязвимите, 

и да насърчи интегрирано активно приобщаване, основано на правото на 

качествена социална закрила;" 

2-ра част: "в този смисъл отново призовава Комисията да предложи инициатива за 

насърчаване на въвеждането на минимални доходи в държавите членки без да 

се нарушава принципът на субсидиарността;" 
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съображение И 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "като има предвид, че такива практики се 

основават на психологическата стигма, свързана с безработицата, и 

работодателите може да считат по-възрастните безработни кандидати за по-

малко компетентни и по-малко годни за наемане, отколкото заетите лица;" 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD, GUE/NGL, ALDE 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "отбелязва, че ЕС като цяло и много от 

неговите държави членки продължават да страдат от структурни проблеми, на 

които трябва да се потърси спешно решение;", "изразява загриженост поради 

социалното въздействие на политиките за фискални корекции, които се 

съсредоточават върху съкращаването на разходите, и", "и на балансираните от 

социална и от икономическа гледна точка структурни реформи" и "отговорната 

бюджетна консолидация (като се вземат предвид устойчивостта на дълга, 

икономическият цикъл и недостигът на инвестиции), " 

2-ра част: "отбелязва, че ЕС като цяло и много от неговите държави членки продължават 

да страдат от структурни проблеми, на които трябва да се потърси спешно 

решение;" 

3-та част: "изразява загриженост поради социалното въздействие на политиките за 

фискални корекции, които се съсредоточават върху съкращаването на 

разходите, и" 

4-та част: "и на балансираните от социална и от икономическа гледна точка структурни 

реформи" 

5-та част: "отговорната бюджетна консолидация (като се вземат предвид устойчивостта 

на дълга, икономическият цикъл и недостигът на инвестиции), " 

 
GUE/NGL, ALDE 

§ 64 

1-ва част: Целият текст с изключение на подточки a, б и в 

2-ра част: подточка a 

3-та част: подточка б 

4-та част: подточка в 
 

 

9. Управление на единния пазар в рамките на европейския семестър през 

2016 г. 

Доклад: Catherine Stihler (A8-0017/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 24 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 222, 370, 39 

§ 27 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 229, 353, 48 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 498, 94, 45 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 462, 166, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: § 46, изм. 3 

Verts/ALE: § 46, изм. 1, 2, 3 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "включително организациите на 

работодателите и профсъюзите" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "който следва да бъде използван, като се 

зачитат съществуващите правни стандарти и стандарти за защита на 

потребителите, както и като се спазват еднакви условия на конкуренция;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 52 

1-ва част: "счита, че органите за надзор на пазара в рамките на единния пазар трябва да 

бъдат подсилени, по-добре свързани и да разполагат с подходящ персонал, за 

да се справят с днешните предизвикателства, особено тези, които се отнасят до 

глобалната конкуренция; настоятелно призовава националните органи за 

надзор на пазара да си сътрудничат по-тясно и да обменят информация и най-

добри практики с цел ефективно справяне с различните форми на нелоялна 

конкуренция на единния пазар, наред с другото, с големия брой незаконни и 

несъответстващи на изискванията продукти, които водят до големи разходи за 

спазващите правилата предприятия, както и до високи рискове за 

потребителите, особено за най-уязвимите от тях; изразява загриженост във 

връзка с прекалено дългото време, което отнема на Съвета на Европейския 

съюз да приеме пакета за безопасността на продуктите и надзора на пазара, 

което застрашава безопасността на продуктите в ЕС;" 

2-ра част: "призовава Съвета да го приеме незабавно;" 
 

 

 

10. Откриване на преговорите за сключване на споразумение за свободна 

търговия между ЕС и Тунис 

Предложение за резолюция: B8-0255/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0255/2016  

(комисия INTA) 

§ 2 12 GUE/NGL  -  

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 13 GUE/NGL  -  

след § 6 14 GUE/NGL  -  

след § 10 8 Verts/ALE  -  

15 GUE/NGL  -  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 16 4 S&D ЕГ - 303, 311, 13 

16 GUE/NGL  -  

§ 17 5 S&D разд.   

1/ЕГ + 317, 286, 16 

2 -  

след § 21 6 S&D  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 7 S&D ЕГ - 297, 318, 19 

§ 29 1 EFDD  -  

след § 42 9 Verts/ALE разд.   

1 -  

2 ↓  

18 GUE/NGL  -  

§ 44 2 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 EFDD ПГ - 144, 467, 20 

§ 50 10 Verts/ALE  -  

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 58 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 545, 67, 20 

3 +  

след съображение М 11 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 479, 123, 31 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 3 

ENF: § 59 (2-ра част), окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 58 

ENF: § 3 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 11 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 13 

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

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 23 

1-ва част: "насърчава много настоятелно Комисията и тунизийското правителството да 

създадат ясен и точен процес на участие на гражданското общество в Тунис и 

ЕС по време на преговорите и да проявяват новаторство; в тази връзка изразява 

задоволство от ролята на гражданското общество в Тунис в първия кръг от 

преговори и призовава консултациите да бъдат открити, прозрачни и да вземат 

в по-голяма степен под внимание разнообразието на компонентите на 

тунизийското гражданско общество" 

2-ра част: "като се опират на най-добрите практики, подобно на установените в рамките 

на подобни преговори;" 

 
§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "Европейският съюз и Тунис могат само 

да спечелят от един по-добър взаимен достъп до селскостопанските си пазари 

и че" 

2-ра част: тези думи 
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изменение 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "по същество или процедурни права" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

изменение 5 

1-ва част: "все пак призовава Европейския съюз, както и неговите държави членки, ЕИБ 

и ЕБВР да продължават да подкрепят Тунис и да засилят своите програми за 

помощ и подкрепа, включително чрез въвеждане (не засяга българската езикова 

редакция) на самостоятелни извънредни автономни търговски мерки, за да 

подпомогнат Тунис в укрепването на демократичния процес; приветства 

въвеждането от някои държави членки на „партньорства за трансформирането 

на Тунис“; призовава Европейския съюз да продължи програмата си за 

намаляване на регионалните неравенства в областта на достъпа до основно 

медицинско обслужване в Тунис;" 

2-ра част: "изразява обаче съжаление във връзка това, че Европейският съюз не 

предвижда предлагането на мерки за намаляване на част от дълга на Тунис, 

основно дължащ се на предишния режим;" 

 
§ 57 

1-ва част: "призовава Комисията да включи в текста на споразумението клауза за правата 

на човека" 

2-ра част: "по силата на която Европейският съюз да може да преустанови едностранно 

прилагането на споразумението в случай на нарушаване на правата на човека 

от договаряща страна;" 

 
Verts/ALE, ENF: 

§ 59 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "споразумение за облекчаване на визовия 

режим и" и "на споразумение за обратно приемане" 

2-ра част: "споразумение за облекчаване на визовия режим и" 

3-та част: "на споразумение за обратно приемане" 
 

 

 

11. Дейностите на Европейския омбудсман през 2014 г. 

Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0020/2016) 

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 

§ 5 1 Verts/ALE  +  

§ 7 4 GUE/NGL  -  

§ 10 5 GUE/NGL  -  

§ 11 6 GUE/NGL  -  

§ 17 7 GUE/NGL  -  

§ 22 8 GUE/NGL  -  

§ 23 9 GUE/NGL разд.   

1 -  

2 -  

§ 26 2 Verts/ALE  +  

след § 26 3 Verts/ALE  +  

§ 29 10з PPE ЕГ - 231, 393, 4 

§ 31 11з PPE  -  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 526, 46, 55 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изменение 9 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да сложат край на полетите за 

връщане, включително на тези, извършвани от Frontex, и на цялата политика на 

съвместни операции по връщане;" 

2-ра част: "приветства призива на омбудсмана към Frontex за създаване на отделен 

механизъм за подаване на жалби във връзка с евентуални нарушения на 

основните права, който да се ползва с възможно най-големи правни гаранции; 

приканва омбудсмана да проучи допълнително този въпрос в настоящите 

условия на все по-голям брой бежанци по границите на ЕС и твърденията за 

нарушения на правата на човека от страна на Frontex при операции за контрол 

на външните граници на Съюза;" 
 

 

12. Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. 

Доклад: Notis Marias (A8-0012/2016) 

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 

§ 6 6з ENF  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 315, 303, 4 

след § 7 1 Verts/ALE  -  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 10 2 Verts/ALE  -  

§ 11 7 ENF  -  

след § 14 12 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 224, 370, 36 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 321, 268, 29 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 307, 292, 22 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 25, алинея 1 9 ECR  -  

след § 25 3 Verts/ALE  -  

след § 32 10 ECR ПГ - 229, 387, 4 

§ 34 8 ENF  -  

11 S&D  -  

след съображение В 4 ENF  -  

съображение Г 5 ENF  -  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 400, 169, 59 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 12 

ECR: изменение 10 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 6 

1-ва част: "очаква ЕЦБ да допринася за общите икономически политики в рамките на 

Съюза, както и за постигането на техните цели, съгласно член 282 от ДФЕС," 

2-ра част: "при условие че основната задача за ценова стабилност не е изложена на риск;" 

 
§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "фискална консолидация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "без да се накърнява нейната основна 

цел за поддържане на ценова стабилност" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 20 

1-ва част: "приветства опитите на ЕЦБ за повишаване на инфлацията, така че да не 

надхвърля 2 %, но да е близо до тази цифра, тъй като това може също да 

допринесе за успеха на другите политики на ЕС и повишаване на 

конкурентоспособността, икономическия растеж и създаването на работни 

места в Европа, ако бъде изпълнено заедно с целеви инвестиции, амбициозни и 

балансирани от социална гледна точка структурни реформи" 

2-ра част: "и фискална консолидация;" 
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Verts/ALE, ECR: 

§ 15 

1-ва част: "настоятелно призовава държавите членки от еврозоната, които са обект на 

програма за макроикономически корекции, да предприемат действия, в 

съответствие с член 7, параграф 9 от Регламент № 472/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 май 2013 г., за извършването на широкообхватен 

одит на публичните си финанси с цел, наред с другото, извършване на оценка 

на причините, довели до натрупването на прекомерен дълг, както и 

проследяване на всички възможни нередности;" 

2-ра част: "подчертава, че целта на този одит следва да бъде постигането на по-добро 

разбиране на грешките от миналото," 

3-та част: "а не започване на ad hoc процес на преструктуриране на дълга, който би могъл 

да отключи нова дългова криза в някои държави членки;" 
 

 

13. Откриване на преговорите за ССТ с Австралия и Нова Зеландия 

Предложение за резолюция: B8-0250/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0250/2016  

(комисия INTA) 

§ 5 8 GUE/NGL ПГ - 135, 300, 180 

§ 6 9 GUE/NGL ПГ - 101, 459, 55 

след § 6 2 ENF ПГ - 70, 506, 43 

§ 8 1 S&D ПГ + 479, 108, 28 

след § 8 3 ENF разд.   

1/ПГ - 84, 490, 44 

2/ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 10 GUE/NGL ПГ - 157, 336, 119 

§ 11 11 GUE/NGL ПГ - 151, 310, 156 

след § 11 12 GUE/NGL  -  

съображение А 4 GUE/NGL ПГ - 123, 475, 18 

съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение З 5 GUE/NGL  -  

съображение К 6 GUE/NGL ПГ - 150, 459, 9 

съображение М 7 GUE/NGL ПГ - 105, 454, 50 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 479, 123, 17 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 1 

PPE: изм. 2, 3, 4, 6, 8, 11, окончателно гласуване 

GUE/NGL: изм. 7, 9, 10, 11 

ENF: изм. 2, 3, 4, окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: съображение Ж 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

изменение 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и евентуално да изключи от 

преговорите" 

2-ра част: тези думи 
 

 

14. Въвеждане на съвместими системи за регистрацията на домашни 

любимци във всички държави членки 

Предложения за резолюции: B8-0252/2016, B8-0253/2016, B8-0254/2016, B8-0256/2016, B8-

0251/2016 

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 обща резолюция RC-B8-0251/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

след § 4 4 GUE/NGL  -  

след § 5 5 GUE/NGL  -  

след съображение А 1 GUE/NGL  -  

след съобр. Б 2 GUE/NGL  -  

след съображение В 3 GUE/NGL  -  

съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 289, 310, 5 

съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0251/2016  ALDE  ↓  

B8-0252/2016  S&D  ↓  

B8-0253/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0254/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0256/2016  EFDD  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR, S&D: съображение З 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

съображение Ж 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата "общоевропейски" 

2-ра част: тази дума 
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15. Хуманитарната ситуация в Йемен 

Предложения за резолюции: B8-0147/2016, B8-0152/2016, B8-0153/2016, B8-0155/2016, B8-
0158/2016, B8-0160/2016, B8-0151/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция, внесено от една политическа група 

B8-0147/2016  ECR  -  

Предложение за обща резолюция RC-B8-0151/2016  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 3 PPE ЕГ + 304, 285, 15 

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 552, 31, 18 

след § 6 1 S&D, ALDE, 

Verts/ALE, 

EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ + 359, 212, 31 

съображение Б 2 PPE ЕГ + 434, 148, 19 

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 556, 33, 14 

2/ПГ + 353, 232, 23 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 449, 36, 78 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0151/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0152/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0153/2016  ALDE  ↓  

B8-0155/2016  S&D  ↓  

B8-0158/2016  PPE  ↓  

B8-0160/2016  EFDD  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: § 6, съображение Н, изменение 1, окончателно гласуване 

ALDE: съображение Н, изменение 1 
 



P8_PV(2016)02-25(VOT)_BG.doc 30 PE 578.054 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Н 

1-ва част: "като има предвид, че от началото на войната някои държави – членки на ЕС, 

продължиха да разрешават трансфера на оръжия и свързано оборудване към 

Саудитска Арабия;" 

2-ра част: "като има предвид, че подобни трансфери са в нарушение на Общата позиция 

№ 2008/944/ОВППС относно контрола върху износа на оръжие, в която 

изрично се изключва издаването на лицензи за оръжие от страна на държавите 

– членки на ЕС, ако съществува явен риск, че военните технологии или 

оборудване, които ще подлежат на износ, могат да бъдат използвани при 

извършването на сериозни нарушения на международното хуманитарно право 

и да подкопаят регионалния мир, сигурност и стабилност;" 
 

Разни 

Катрин Биърдър (групата ALDE) също е подписала предложението за обща резолюция RC-B8-

0151/2016. 

 


