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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. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични 

данни ***II 

Препоръка за второ четене: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 

 

 

2. Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на 

престъпления  ***II 

Препоръка за второ четене: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 

 

 

3. Използване на резервационни данни на пътниците (EC—РДП) ***I 

Втори доклад: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

55 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 146, 473, 13 

Текста като цяло - 

блок № 1 

53 СЧ комисия ПГ + 460, 173, 6 

Блок № 2 1-52 комисия ПГ ↓  

изменение 53, член 2 53 СЧ комисия ПГ + 471, 149, 25 

(изменение 53, член 

3, точка 3) 

53 СЧ комисия ПГ + 470, 142, 32 

член 2, подточка i) 

(изменение 53, член 

3, точка 9) 

53 СЧ комисия ПГ + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 4, § 1 

(изменение 53, член 

6, § 1) 

59 Verts/ALE ПГ - 130, 491, 22 

53 СЧ комисия ПГ + 490, 130, 26 

(изменение 53, член 

6 § 9) 

53 СЧ комисия разд.   

1/ПГ + 572, 67, 7 

2/ПГ + 484, 147, 13 

(изменение 53, член 

8, § 1) 

53 СЧ комисия разд.   

1/ПГ + 558, 47, 42 

2/ПГ + 476, 147, 20 

член 7, § 1 

(изменение 53, член 

9, § 1) 

54 ALDE ПГ - 163, 457, 29 

53 СЧ комисия ПГ + 496, 147, 8 

член 9 (изменение 

53, член 12) 

53 СЧ комисия ПГ + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE ПГ ↓  

след член 16  61 Verts/ALE ПГ - 154, 491, 7 

(изменение 53, член 

19 § 3) 

53 СЧ комисия ПГ + 502, 142, 8 

съображение 10 53 СЧ комисия ПГ + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE ПГ ↓  

съображение 32 

(изменение 53, 

съображение 37) 

53 СЧ комисия ПГ + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE ПГ ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 463, 174, 16 

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 461, 179, 9 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 55 

Verts/ALE: изменения 1-52 (гласуване ан блок), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

предложение на Комисията 

PPE: изменения 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: член 2 от изменение 53; член 3, точка 3 от изменение 53; член 19, § 3 от 

изменение 53 
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Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

член 6, § 9 от изменение 53 

1-ва част: "Последиците от оценките на пътниците съгласно параграф 2, буква а) от 

настоящия член не застрашават правото на влизане на лица, които се ползват от 

правото на Съюза на свободно движение на територията на съответната 

държава членка, както е предвидено в Директива 2004/38/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета." 

2-ра част: "Освен това, когато оценките се извършват във връзка с вътрешни за ЕС полети 

между държави членки, към които се прилага Регламент (ЕО) № 562/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета , последиците от тези оценки трябва да са 

съобразени с разпоредбите на същия регламент." 

 
член 8, § 1 от изменение 53 

1-ва част: "Държавите членки приемат необходимите мерки, за да гарантират, че 

въздушните превозвачи предават чрез метода „push“ резервационните данни на 

пътниците, изброени в приложение І, доколкото те вече са събрали такива 

данни в хода на обичайната си работа, към базата данни на ЗДП на държавата 

членка, на чиято територия ще се приземи самолетът или от чиято територия 

ще излети. В случай на съвместно използване на кодове при полети от един 

или повече въздушни превозвачи, задължението за предаване на 

резервационните данни на пътниците за всички пътници от полета е на 

въздушния превозвач, който извършва полета. Когато външен за ЕС полет 

включва едно или повече междинни кацания на летища на държавите членки, 

въздушните превозвачи предават резервационните данни на пътниците за 

всички пътници на ЗДП на всички съответни държави членки." 

2-ра част: "Това се прилага и за вътрешни за ЕС полети с едно или повече междинни 

кацания на летища на различни държави членки, но само по отношение на 

държавите членки, които събират резервационни данни на пътниците за 

вътрешни за ЕС полети." 
 

 

4. Пакистан, и по-специално нападението в Лахор 

Предложения за резолюции: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-
0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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-B8-0466/2016  

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

след § 12 2 Verts/ALE  +  

след § 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

след съображение Л 3 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Хондурас: положението на защитниците на правата на човека 

Предложения за резолюции: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-
0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0469/2016  

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

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 421, 205, 22 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 9 

1-ва част: "счита, че дейността на европейските инвеститори трябва да се основава на 

солиден набор от политики на екологични и социални гаранции;" 

2-ра част: "силно подкрепя прилагането на ръководните принципи на ООН относно 

стопанската дейност и правата на човека, с ясни изисквания за надлежна 

проверка, предпазни мерки за управление на риска, и предоставяне на 

ефективни средства за правна защита, когато е необходимо;" 

3-та част: "приветства факта, че както FMO, така и FINNFUND публично осъдиха 

убийството на Берта Касерес и призоваха за задълбочено разследване, и че на 

16 март 2016 г., вследствие съобщенията за убийството на Нелсън Гарсия, FMO 

преустанови всички свои дейности;" 
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съображение А 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "произволно задържане" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение В 

1-ва част: "като има предвид, че въпреки това Хондурас се превърна в една от най-

опасните страни в региона за защитниците на правата на човека; като има 

предвид, че Хондурас е една от държавите в света с най-много насилие" 

2-ра част: "срещу природозащитници, с най-малко 109 убити активисти между 2010 г. и 

2015 г." 

 
съображение Й 

1-ва част: "като има предвид, че убийството на 24 януари 2016 г. на Паола Бараца, 

защитник на правата на ЛГБТИ, транссексуална жена и член на асоциацията 

Аркоирис, извежда на преден план нарастващата опасност, пред която е 

изправена общността на ЛГБТИ в Хондурас;" 

2-ра част: "като има предвид, че убийството ѝ е последният от поредица от случаи на 

насилствена смърт на активисти на организации за защита на правата на човека 

на ЛГБТИ през последните 11 месеца, включително убийствата на Анджи 

Ферейра, Виолета Ривас, Глория Каролина Ернандес Васкес (известна също 

като Хенесис Ернандес), Хорхе Алберто Кастильо, Естефания Сунига, Хенри 

Матаморос и Хоселин Ханет Асейтуно Суасо; като има предвид, че 235 ЛГБТИ 

лица са били убити в Хондурас от 1994 г. насам, като само 48 случая са 

стигнали до съда; като има предвид, че националният комисар по правата на 

човека заяви, че 92% от престъпленията не са били разследвани както трябва и 

поради това са останали нерешени;" 
 

Разни 

Марияна Петир (от групата PPE) оттегли подписа си от предложението за обща резолюция RC-

B8-0469/2016. 
 

 

6. Нигерия 

Предложения за резолюции: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-
0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0478/2016  

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

след § 9 1 GUE/NGL разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 15 2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 11 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 1 

1-ва част: "призовава за международно разследване, под егидата на ООН, с цел да бъде 

установена отговорността на трети страни в организацията и финансирането на 

терористичните групи в региона, като „Боко Харам“ " 

2-ра част: "както и отговорността на мултинационалните компании и правителствата в 

натрупването на богатства и задълбочаването на икономическото, социалното и 

културно напрежение, включително чрез данъчни измами;" 
 

Разни: 

Анна Заборска (от групата PPE) оттегли подписа си от предложението за обща резолюция RC-

B8-0478/2016. 
 

 

7. Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, 

използване и разкриване ***I 

Доклад: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

3 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 129, 509, 14 

Текста като цяло - 

блок № 1 

2 комисия  +  

Блок № 2 1 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 503, 131, 18 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 3 
 

 

8. Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 

година 

Доклад: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE ЕГ + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD ПГ - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE ЕГ - 280, 361, 7 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE ЕГ + 315, 288, 39 

§ 26 § оригинален 

текст 

ПГ + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

след § 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE ПГ + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF ПГ - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE ЕГ - 238, 374, 30 

след § 32 28 GUE/NGL ПГ + 438, 200, 8 

§ 37 § оригинален 

текст 

ПГ + 474, 118, 50 

§ 38 § оригинален 

текст 

ПГ + 569, 49, 26 

след § 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

след § 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

след § 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE ЕГ - 268, 305, 69 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  О  

13 PPE  О  

2 ENF ПГ - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD ПГ + 330, 277, 39 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

след § 49 4 Verts/ALE ПГ - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE ПГ - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD ПГ - 128, 498, 17 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 52 25 EFDD  -  

§ 53 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

след § 56 35 GUE/NGL ЕГ + 350, 219, 71 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 409, 221, 13 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 37 

ENF: изменение 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: изменения 3, 4, 5 и 37 
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Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 48, 53 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: "потвърждава, че са заявени извънредни разходи (увеличение с 0,2% спрямо 

бюджета за 2016 г.), свързани с постепенното премахване на временната 

дерогация за използването на ирландски език, установена по силата на 

Регламент №1 от 15 април 1958 г.(8)," 

2-ра част: "и с допълнителните нужди в областта на сигурността и киберсигурността 

(увеличение с 2,6% спрямо бюджета за 2016 г.);" 

 
§ 5 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "след анализа, представен през февруари 

2016 г. на Бюрото и допълнен от проверката след събитията от 22 март 2016 г. " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 23 

1-ва част: "счита, че потребностите на членовете на ЕП в техните избирателни райони 

следва да бъдат оценени, като се вземат предвид също така разликите между 

отделните избирателни райони, за да могат членовете на ЕП да работят по-

добре в своите избирателни райони;" 

2-ра част: "счита, че осигуряването на мобилни работни пространства за членовете на ЕП 

и на подкрепа в избирателните райони следва да се базира на оценка на 

реалните потребности и ползването на тези придобивки и следва да не води до 

значителни или повтарящи се допълнителни разходи за Парламента; настоява 

да не се предоставя никакво компютърно оборудване, тъй като надбавката за 

общи разходи осигурява достатъчно средства за закупуването на най-

съвременни устройства; поставя под въпрос необходимостта от създаване на 

частно мобилно работно пространство за членовете на ЕП, тъй като това не 

изглежда да съответства на организацията на работа на членовете на ЕП и 

техните кабинети;" 

 
§ 42 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "по-специално по отношение на 

дейността на интергрупите в Европейския парламент; счита, че системата на 

езиково профилиране, въведена от октомври 2014 г. за измененията, 

разглеждани в комисиите, може да бъде посочена като пример за ефективност 

и може да бъде доразвита;" 

2-ра част: тези думи 

 
ENF: 

§ 52 

1-ва част: "признава ролята на информационните бюра на Парламента за повишаване на 

осведомеността относно дейностите на Парламента и на Съюза като цяло; 

счита, че следва да бъдат предвидени мерки за ефективност по отношение на 

информационните бюра на Парламента;" 

2-ра част: "счита, че информационните бюра на ЕП следва да споделят сгради с 

представителствата на Комисията и да ползват общи административни услуги с 

тях, доколкото това е възможно; изисква оценка на целите, задачите и 

показателите на информационните бюра на ЕП, въз основа на които да се 

определят приоритетите;" 
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Разни: 

Председателят заяви, че първата част на изменение 18 е недопустима "счита, че членовете на 

ЕП следва да служат като пример за гражданите, които са изправени пред катастрофалните 

последици от икономическата криза в редица държави членки, и поради това призовава за 

намаляване с най-малко 15% на техните възнаграждения и надбавки;" 
 

 

9. Доклад за Турция за 2015 г. 

Предложение за резолюция: B8-0442/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0442/2016 (комисия AFET) 

§ 2 9 ENF ПГ - 80, 551, 8 

18 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL ПГ - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL ПГ - 159, 470, 12 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL ПГ - 115, 513, 13 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

ПГ + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL ПГ - 238, 358, 47 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 397, 219, 16 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

§ 14 7 S PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF ПГ - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL ПГ + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL ПГ - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

след § 28 26 GUE/NGL ПГ - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

след § 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL ПГ - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE ЕГ + 304, 297, 19 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL ПГ - 117, 464, 44 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL ПГ - 56, 495, 68 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE ЕГ + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

след § 42 30 GUE/NGL ПГ - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL ПГ - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 45 15 ENF ПГ - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE ЕГ - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE ПГ - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF ПГ - 67, 522, 14 

6 PPE ЕГ - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL ПГ - 106, 466, 28 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

позоваване 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

позоваване 10 1 PPE ЕГ + 341, 243, 16 

позоваване 17 2 PPE  +  

съображение Б 8 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение В § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 375, 133, 87 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 5, изменения 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: изменения 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, окончателно 

гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: съображения Б, В 

EFDD: § 44 
 

Искания за разделно гласуване 

 
PPE: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и приканва турския министър на 

външните работи да присъства на заседанията на Съвета по външни работи, 

когато това е целесъобразно;" 

2-ра част: тези думи 

 
позоваване 9 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "за присъединяване" 

2-ра част: тези думи 
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EFDD: 

§ 37 

1-ва част: "подкрепя подновен политически ангажимент между ЕС и Турция относно 

геополитическите предизвикателства, по-специално във връзка с кризата с 

бежанците и миграцията;" 

2-ра част: "признава големия хуманитарен принос на Турция за приемането на най-много 

бежанци в света; настоятелно призовава ЕС и Турция да обединят силите си за 

подобряване и гарантиране на достойни условия на живот и на основен 

капацитет на бежанските лагери, както и да улесняват работата на Агенцията 

на ООН за бежанците (ВКБООН) с цел да се избегне масово напускане на 

мигранти; настоятелно призовава ЕС да продължи да работи с турските 

правителствени служители, за да се осигури правилно документиране на 

мигрантите; припомня, че Турция е една от ключовите транзитни държави за 

мигрантите и търсещите убежище лица, пътуващи към ЕС не само от Сирия, 

но и от много други държави; подчертава важността на сътрудничеството с 

Турция за управлението на кризата с бежанците и за предотвратяване на загуби 

на човешки живот в морето;" 

 
§ 38 

1-ва част: "приветства влизането в сила на 29 ноември 2015 г. на Съвместния план за 

действие между ЕС и Турция относно бежанците и управлението на 

миграцията като част от всеобхватна програма за сътрудничество на основата 

на споделена отговорност, взаимни ангажименти и тяхното изпълнение и 

настоява, че е необходимо той да бъде приложен незабавно;" 

2-ра част: "подчертава, че сътрудничеството между ЕС и Турция в областта на 

миграцията следва да не бъде обвързано с графика, съдържанието и условията 

на преговорния процес; счита, че да се възлага на Турция да разреши кризата с 

бежанците не е надеждно дългосрочно решение на проблема; призовава за 

солидарност на държавите – членки на ЕС, за да се увеличи броят на 

държавите, които приемат бежанци за презаселване, в дух на споделяне на 

тежестта и отговорността;" 
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§ 41 

1-ва част: "оценява факта, че Турция доскоро поддържаше политика на отворени граници 

за сирийските бежанци; приветства влизането в сила на нови правила в турския 

визов режим, които вече проправиха пътя за рязко намаляване на незаконните 

преминавания; подчертава обаче, че трябва да се прилага много по-строга 

визова политика, в съответствие с визовата политика на ЕС, по отношение на 

държавите, които представляват важен източник на незаконна миграция, за да 

се ограничи притокът на мигранти, които не се нуждаят от международна 

закрила, през Турция към Европа;" 

2-ра част: "подчертава, че Турция се нуждае от всяка възможна помощ за укрепване на 

сигурността по границите ѝ и за засилване на борбата ѝ с незаконното 

превеждане на хора през граница; призовава Турция да покаже нулева 

толерантност и да предприеме ефективни мерки за спиране на трафикантите на 

хора и на потока от бежанци към гръцките острови, което води до сериозни 

хуманитарни, политически и социални проблеми и проблеми, свързани със 

сигурността, на територията на ЕС; насърчава по-тясно сътрудничество между 

Турция, България и Гърция в областта на операциите по издирване и спасяване 

в Егейско море и призовава Frontex да предостави подкрепа на турската 

брегова охрана и да засили двустранния обмен на информация; признава, че 

мерките срещу незаконното превеждане на хора през граница могат да бъдат 

ефективни само ако се извършват успоредно с въвеждането на безопасни и 

законни маршрути за бежанците и лицата, търсещи убежище, за влизане в 

Европейския съюз;" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

1-ва част: "счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на 

правовата държава и основните ценности е налице неотложна необходимост от 

провеждане на реформи в Турция в областите на съдебната система, основните 

права, правосъдието, свободата и сигурността;" 

2-ра част: "призовава Съвета на ЕС, без да се засягат позициите на държавите членки, да 

предложи, след като бъдат изпълнени официалните показатели за отваряне на 

глави, отварянето на глава 23 („Съдебна система и основни права“) и глава 24 

(„Правосъдие, свобода и сигурност“) и да гарантира, че процесът на реформи в 

Турция се оформя въз основа на ценностите и стандартите на ЕС;" 

3-та част: "призовава Турция да работи в тясно сътрудничество със Съвета на Европа и с 

Венецианската комисия в областта на съдебните реформи;" 
 

Разни 

Бодил Валеро представи устно изменение на § 13: 

"13. Призовава да се възстанови независимостта на медията Koza Ipek Holding и медийната 

група Feza и всички представители на правителството да бъдат отстранени от управителните 

съвети, да бъдат назначени отново десетките уволнени служители, които изразиха своето 

недоволство поради поемането на управлението от правителството, както и да бъдат оттеглени 

обвиненията в тероризъм;" 
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10. Доклад за Албания за 2015 г. 

Предложение за резолюция: B8-0440/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0440/2016 (комисия AFET) 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

след § 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 307, 174, 25 

след § 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

след § 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

след § 26 7 Verts/ALE ЕГ + 313, 192, 5 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 20 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "изразява загриженост относно широко 

разпространената автоцензура сред журналистите, които понякога биват 

физически възпрепятствани да отразяват специфични събития, нападани или 

заплашвани заради своята работа, както и относно случаите на пряка намеса в 

редакционната автономност; в този контекст изразява съжаление за заплахите 

срещу Balkan Investigative Regional Network, че ще бъде съдена за клевета след 

разследването ѝ на криминалното минало на кандидат за кмет на местните 

избори през 2015 г.; призовава да се предприемат мерки за укрепване на 

професионалните и етичните стандарти на журналистите; призовава за 

засилване на прилагането на Закона за аудиовизуалните медии; подчертава 

необходимостта от повишаване на прозрачността на държавните реклами в 

медиите и полагане на допълнителни усилия за гарантиране на независимостта 

на Органа за аудиовизуалните медии и обществен радио- и телевизионен 

оператор; изразява загриженост относно промяната на процедурите за избор на 

генерален директор на албанския обществен радио- и телевизионен оператор 

(RTSh);" 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 4 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите " и на предприемаческата общност" 

2-ра част: тези думи 
 

 

11. Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. 

Предложение за резолюция: B8-0441/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0441/2016 (комисия AFET) 

§ 1 § оригинален 

текст 

ПГ + 423, 56, 27 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ПГ + 427, 71, 10 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

след § 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

след § 42 7 Verts/ALE ЕГ + 258, 216, 10 

след § 45 8 Verts/ALE  -  

позоваване 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26, 2-ра част 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: тирета 10, 11, 12 
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Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 26 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "на трите съставни народности и" и 

"други" 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "призовава за пълно отпадане на идеята 

за провеждане на референдум, тъй като тя представлява предизвикателство за 

единството, суверенитета и териториалната цялост на страната и рискува да 

подкопае усилията за подобряване на социално-икономическото положение на 

всички граждани на Босна и Херцеговина и постигането на по-нататъшен 

напредък в интеграцията към ЕС;" 

2-ра част: тези думи 
 

 

12. Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването 

на разходите на домакинствата 

Доклад: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 370, 57, 44 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 367, 71, 31 

2/ПГ - 219, 243, 8 

§ 4 § оригинален 

текст 

ПГ + 406, 45, 18 

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ЕГ - 194, 254, 2 

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ + 351, 79, 29 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 292, 130, 20 

2/ПГ + 240, 195, 5 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 45 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 342, 80, 13 

2/ПГ + 309, 113, 7 

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 71 § оригинален 

текст 

ПГ + 335, 75, 21 

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Б § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение З § оригинален 

текст 

ПГ + 406, 7, 16 

съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение П § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

съображение С § 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. -  

съображение Ф § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Х § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ц § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АБ § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение АД § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АЕ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АЗ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АИ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АЙ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АЛ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АМ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

съображение АЧ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 232, 174, 2 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 310, 73, 26 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: § 49 

ENF: съображение З, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: съображения У, АБ, АЕ, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: съображения Ф, АЕ, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: съображения Б, АБ, АИ, АЙ, У, Ц, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Н 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и като има предвид, че тя достигна 

критично равнище във всички държави членки,"  

2-ра част: тези думи 

 
Съображение АЧ 

1-ва част: "като има предвид, че взаимовръзката между аспектите на бедността, свързани 

с пола, изисква цялостен подход за справяне с множеството форми на 

дискриминация" 

2-ра част: "и с въпроси като жилищно настаняване, разходи за енергия, обществени 

услуги, сигурност на работното място, несигурна заетост и политики в 

областта на данъчното облагане;" 

 
§ 37 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "подчертава, че вече съществува 

изгубено поколение";" и "следователно" 

2-ра част: тези думи 
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§ 69 

1-ва част: "отбелязва, че разликата в заплащането и в пенсиите на жените и мъжете са 

основни фактори за бедността сред жените; отбелязва дългосрочното 

въздействие върху бедността сред жените на изключването им от отрасли на 

икономиката, традиционно доминирани от мъже, като например технологиите, 

науката, висшето ръководство и вземането на решения, както и на твърде 

високия дял на жените в сравнително нископлатени отрасли, като например 

работата, свързана с полагането на грижи, обществените услуги, работата на 

непълно работно време и нископлатените несигурни работни места;" 

2-ра част: "изразява загриженост, че феминизирането на бедността се дължи отчасти на 

дългогодишни стандарти, несъобразени с равенството между половете, които 

доведоха в промишлената политика и споразуменията за определяне на 

възнагражденията до отдаването на приоритет на доминирани от мъже 

сектори, като например финансовия сектор;" 

 
ECR: 

съображение AЗ 

1-ва част: "като има предвид, че разходите за жилище са най-значителното разходно перо 

за европейските домакинства;" 

2-ра част: "като има предвид, че покачването на цените, свързани с жилищата (поземлена 

собственост, недвижими имоти, наеми, потребление на енергия), е източник на 

нестабилност и безпокойство и трябва да се разглежда като основен повод за 

загриженост;" 

 
§ 19 

1-ва част: "потвърждава значението на овластяването на жените и момичетата чрез 

образование, включително формално и неформално образование, и на ролята 

на образованието в борбата със стереотипите, свързани с пола, и със стигмата 

на бедността, както и за увеличаване на доходите чрез включването на жените 

в сектори, в които те са по-слабо представени, като например науката, 

технологиите, инженерството и предприемачеството," 

2-ра част: "и призовава Комисията да включи целите, свързани с професионалното 

обучение на жените, в специфичните за всяка държава препоръки;" 

 
§ 26 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и призовава Комисията" и ", при 

нужда," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 54 

1-ва част: "припомня, че наемателите имат ограничен достъп до финансиране за 

енергийна ефективност, тъй като не са собственици на имота; припомня, че 

наемателите може да имат по-слаб стимул да инвестират, понеже се местят по-

лесно и по-често, отколкото собствениците на жилища; приветства пилотния 

проект на Комисията „Горивна/енергийна бедност – Оценка на въздействието 

на кризата и преглед на съществуващите и възможните нови мерки в 

държавите членки“, чиято цел е вземането на мерки по този въпрос;" 

2-ра част: "призовава Комисията да разработи въз основа на резултатите от този пилотен 

проект разпоредби, които да позволяват финансирането от ЕС на мерки за 

енергийна ефективност, предприети от наематели;" 
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§ 57 

1-ва част: "приветства факта, че европейското законодателство в областта на енергийната 

политика признава целите със социална насоченост в рамките на политиките за 

енергийна ефективност, а именно в Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС относно енергийните 

характеристики на сградите; със съжаление отбелязва, че държавите членки не 

са използвали пълноценно съответните разпоредби на Директива 2012/27/ЕС, 

насочени към домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и сградите за 

социално жилищно настаняване (член 7, параграф 7); призовава Комисията да 

извърши оценка на прилагането и използването на член 7, параграф 7 и член 5, 

параграф 7 в рамките на прегледа и оценката си на въздействието на пакета за 

енергийната ефективност;" 

2-ра част: "също така призовава Комисията, въз основа на тази оценка, да обмисли 

укрепване на член 7, и по-специално параграф 7 от него, така че държавите 

членки да бъдат насърчени да включват социални цели в своите схеми за 

задължения за енергийна ефективност;" 

 
§ 64 

1-ва част: "отбелязва, че повишаването на енергийната ефективност, обновяването на 

сградите и енергията от възобновяеми източници са ключови фактори за 

справяне с енергийната бедност;" 

2-ра част: "изразява загриженост, че политиките за обновяване на жилищата често не са 

насочени към най-уязвимите лица; настоява, че политиките за обновяване на 

жилищата трябва да бъдат насочени преди всичко към бедните, икономически 

изключените и уязвимите домакинства, като се поставя акцент върху 

домакинствата, които са изправени пред неравнопоставеност между половете и 

множествена дискриминация;" 

 
ALDE: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "над прага на бедността, възлизащ на 

60% от националния среден доход, във всички държави членки" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 9 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "като например по-младите жени, 

семействата с един родител, хората с увреждания и възрастните жени" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "както и да дават възможност за доход, 

който е над прага на бедността" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение М 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "мерките за финансови ограничения, 

повишаващите се цени на жилищата" 

2-ра част: тези думи 
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Съображение П 

1-ва част: "като има предвид, че липсата на подходящо жилище и недостатъчното 

отопление оказват отрицателно въздействие върху здравето, образованието и 

социалното и трудово приобщаване, по-специално на най-уязвимите хора; като 

има предвид, че както в северните, така и в южните държави членки има хора, 

които не са в състояние да отопляват своите жилища;" 

2-ра част: "като има предвид, че данните на EU-SILC сочат, че прекомерните разходи за 

жилище (по статут на собственост на жилището) в някои държави членки са 

по-високи за наемателите на частния пазар за наемане на жилища, което може 

да се обясни с ниското качество на жилищата и високите цени; като има 

предвид, че много семейства срещат затруднения да заплатят цените на 

основни стоки и услуги, включително вследствие на повишаването на цените 

на енергията;" 

 
съображение Р 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "високите цени на енергията, 

агресивните търговски и маркетингови техники,", "или онлайн услуги" и "и 

качеството и енергийните характеристики на жилищния фонд" 

2-ра част: "високите цени на енергията, агресивните търговски и маркетингови техники," 

3-та част: "или онлайн услуги" 

4-та част: "и качеството и енергийните характеристики на жилищния фонд;" 

 
съображение Х 

1-ва част: "като има предвид, че ООН потвърждава, че правото на човека на вода и 

канализационна инфраструктура дава на всеки право на вода за лично и битово 

ползване с добро качество, безопасна, физически достъпна, на разумни цени, в 

достатъчно количество и приемлива; като има предвид, че в допълнителна 

препоръка на ООН беше посочено, че 3% от доходите на домакинствата следва 

да се разглеждат като максимален размер на разходите за вода в случаите, 

когато се прилага заплащане;" 

2-ра част: "като има предвид, че приватизацията на водоснабдителните услуги оказва 

отрицателно въздействие върху домакинствата, които живеят в бедност или са 

изложени на риск от бедност;" 

 
ENF: 

§ 6 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "въпреки че целта на стратегията 

„Европа 2020“ е да се намали с поне 20 милиона броят на хората, които 

попадат в тази категория;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 16 

1-ва част: " припомня становището на Европейския икономически и социален комитет, 

озаглавено „Към координирани европейски действия за превенция и борба с 

енергийната бедност“ и отбелязва неговата препоръка „за създаване на 

Европейска обсерватория на бедността с основен акцент върху енергийната 

бедност, която обсерватория да обедини всички заинтересовани страни, за да 

допринесе за установяването на европейски показатели за енергийна бедност 

(съвместно с Евростат), да направи преглед на положението, да набележи най-

добрите практики и да изготви препоръки за по-ефективна превенция и 

справяне с проблема и за установяване на европейска солидарност в тази 

сфера“;"  

 

2-ра част: "подчертава значението на разработването на показатели и събирането на 

данни за потреблението и разходите на домакинствата във връзка с 

енергийната бедност, за да се предостави надеждна информация и да се даде 

възможност за изготвяне на политики на базата на факти и за осъществяване на 

ефективен мониторинг;" 

 
§ 18 

1-ва част: "призовава Съвета и държавите членки, в контекста на нарастващата бедност, 

да увеличат усилията си за оказване на помощ на лицата, изложени на риск от 

бедност или социално изключване, което включва силно застъпване на аспекта 

за равенството между половете," 

2-ра част: "например под формата на препоръка на Съвета, за да се постигне целта за 

намаляване на бедността, предвидена в стратегията „Европа 2020“;" 

 
§ 32 

1-ва част: "приветства работата на Комисията върху референтен бюджет, което е стъпка в 

правилната посока, като се има предвид, че вземането на мерки по отношение 

на приходите и разходите на бедните домакинства по по-балансиран начин с 

основан на фактически данни подход продължава да бъде предизвикателство; 

изтъква, че референтните бюджети, отразяващи разходите на домакинствата, 

могат да се използват за проектиране на подпомагането, което ще се 

предоставя, и за проверка на неговата адекватност; счита, че такъв инструмент 

има ключова стойност за съживяването на социалното сближаване в ЕС, за 

намаляването на неравенствата и за постигане на целта на стратегията „Европа 

2020“ в областта на бедността и социалното изключване; " 

2-ра част: "подчертава, че понижаването на разходите за бедните домакинства ще се 

отрази положително на засегнатите домакинства, както и на икономиката – 

преди всичко на местната икономика – и на социалното сближаване;" 

 
§ 33 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 34 

1-ва част: "подчертава, че за момента на равнището на Съюза няма определение за 

„енергийна бедност“ и следователно е много трудно да се извърши правилна 

оценка на сериозността, причините и последиците от този аспект на бедността 

в Съюза;" 

2-ра част: "призовава Комисията да разработи съвместно със заинтересованите страни 

обща дефиниция за енергийна бедност и да определи факторите, които 

допринасят за уязвимостта на домакинствата;" 

 



P8_PV(2016)04-14(VOT)_BG.doc 33 PE 581.429 

§ 49 

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

2-ра част: тези думи 

 
съображение А 

1-ва част: "като има предвид, че между 2008 и 2013 г. броят на хората в ЕС, изложени на 

риск от бедност или социално изключване, се е увеличил от 117 милиона на 

122,6 милиона; като има предвид, че през 2013 г. 16,7% от населението на ЕС 

са били изложени на риск от бедност след социални плащания, 9,6% са били в 

положение на тежки материални лишения и 10,7% от домакинствата са 

разглеждани като имащи много нисък интензитет на икономическа активност;" 

2-ра част: "като има предвид, че това развитие е в противовес на стратегическата цел на 

Европейския съюз, определена в неговата стратегия „Европа 2020“ и насочена 

към намаляване до 2020 г. с поне 20 милиона на броя на хората, засегнати или 

застрашени от бедност и социално изключване;" 

 
съображение С 

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

2-ра част: тези думи 

 
съображение АД 

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

семестър определи прекомерните разходи за жилище като „социална 

тенденция, която трябва да се следи“;" и "ЕС и" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение AИ 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "(а именно източноевропейските и 

средиземноморските държави);" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение  AЛ 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "съществена" и "за постигането на целта 

на стратегията „Европа 2020“ " 

2-ра част: тези думи 

 
съображение AM 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите " в доклада на Eurofound „Достъпът до 

помощи: намаляване на тяхното неползване“ ясно се изтъква проблемът, че 

схемите за социални помощи и" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "в рамките на европейския семестър" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

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

минимален доход над прага на бедността през целия жизнен цикъл" 

2-ра част: "включително постигането на минимален доход" 

3-та част: "над прага на бедността през целия жизнен цикъл" 
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PPE, ALDE: 

§ 36 

1-ва част: " приканва Комисията да представи съобщение относно енергийната бедност в 

Европа, придружено от план за действие за подкрепа на държавите членки в 

това отношение;" 

2-ра част: "призовава Комисията в този контекст да предостави оценки на въздействието 

и информация относно най-добрите практики за борба с енергийната бедност в 

държавите членки; " 

3-та част: "подчертава, че енергията трябва да бъде финансово достъпна за всички 

граждани на Съюза;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

1-ва част: "припомня, че насочването на определени политики и финансиране от Съюза с 

оглед на намаляване на разходите за енергия на бедните домакинства чрез 

инвестиции във възобновяеми източници на енергия и в енергийна 

ефективност може да има много положителни последици в средносрочен план: 

подобряване на условията на живот и здравето на засегнатите лица, намаляване 

на разходите на домакинствата, което води до облекчение за бюджета на 

бедните семейства, увеличаване на местните инвестиции, създаване на работни 

места на местно равнище" без думите "и финансиране от Съюза" 

2-ра част: "и финансиране от Съюза " 

3-та част: "и принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;" 
 

 

13. Частният сектор и развитието 

Доклад: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 345, 23, 19 

2/ПГ + 195, 168, 20 

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 56 § оригинален 

текст 

поотд. + 196, 162, 19 

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ф § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 191, 184, 4 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 266, 56, 39 

 

Искане за поименно гласуване ECR:                    § 32 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 17 

1-ва част: "отчита също така правата на всички държави, особено развиващите се, да 

налагат краткосрочни ограничения върху капитала, за да предотвратяват 

настъпване на финансови кризи в резултат от краткосрочни и нестабилни 

частни финансови потоци;" 

2-ра част: "призовава за премахване на ограниченията на това право от всички търговски 

и инвестиционни споразумения, включително в рамките на СТО;" 

 
§ 25 

1-ва част: "припомня, че тарифните режими са съществен компонент на една регулаторна 

среда, съобразена с развитие на частния сектор в полза на бедните и създаване 

на работни места;" 

2-ра част: "при все това отбелязва със загриженост, че споразуменията за икономическо 

партньорство предвиждат намаляване на вносните мита за широк спектър от 

икономически сектори на държавите от АКТБ, а премахването на всички мита 

върху вноса в ЕС би намалило значително приходите от мита, в някои случаи 

до 15 – 20% от държавните приходи; призовава настоятелно ЕС да оформя 

търговската си политика в съответствие с принципа за съгласуваност на 

политиката за развитие;" 
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§ 55 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "са свързани с преки субсидии за 

организациите на гражданското общество и" 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 36 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "тяхното свободно, предварително и 

информирано съгласие за съответния проект и" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "модернизиране на регулаторните им 

рамки чрез създаване на среда, благоприятна за частните инициативи, 

осигуряване на механизми за подкрепа на дружествата и едновременно с това" 

и "призовава правителствата на държавите партньори да въведат клауза за 

изтичане на срока на действие, с която да бъдат отменяни излишни мерки; 

отбелязва, че законодателството следва да бъде подлагано на оценки на 

въздействието, насочени към измерване на отрицателен ръст на работни места 

и заплахи за екологичните стандарти;" 

2-ра част: "модернизиране на регулаторните им рамки чрез създаване на среда, 

благоприятна за частните инициативи, осигуряване на механизми за подкрепа 

на дружествата и едновременно с това" 

3-та част: "призовава правителствата на държавите партньори да въведат клауза за 

изтичане на срока на действие, с която да бъдат отменяни излишни мерки; 

отбелязва, че законодателството следва да бъде подлагано на оценки на 

въздействието, насочени към измерване на отрицателен ръст на работни места 

и заплахи за екологичните стандарти;" 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "ПЧП" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 57 

1-ва част: "призовава за по-силен ангажимент от страна на Комисията, когато става 

въпрос за използване на нейната политическа тежест и проучване на 

възможностите за диалог с правителствата партньори и местните органи, с цел 

улесняване на по-голямо и по-положително взаимодействие с частния сектор; 

подчертава факта, че стратегическите документи по държави, националните 

индикативни програми и бюджетната подкрепа могат да бъдат най-ценните 

инструменти за иницииране на реформи на стопанската среда в държавите 

партньори и насърчаване на вътрешна индустриализация;" 

2-ра част: "препоръчва ЕС да приеме плана за действие на УНКТАД за инвестиране в 

целите за устойчиво развитие; насочва вниманието към факта, че 

разработването, структурирането и прилагането на ПЧП остава пълно с 

предизвикателства и сложно начинание, и че техният успех зависи също от 

благоприятната среда, в която те оперират;" 
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съображение Ф 

1-ва част: "като има предвид, че ПЧП в развиващите се държави към днешна дата са 

съсредоточени предимно в енергетиката, инфраструктурата и 

далекосъобщенията," 

2-ра част: "докато потенциалът им в сектори като селско стопанство, образование, 

екологични технологии, научни изследвания и иновации, здравеопазване и 

вещни права остава в голяма степен неизползван;" 

 
ECR, PPE: 

съображение Н 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "държавите – членки на ЕС" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 11 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "задължителни и публично достъпни " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "на обвързващи правила за" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 37 

1-ва част: "подчертава също така рисковете, свързани с ПЧП в селското стопанство, 

включително заграбването на земя, което трябва да бъде предотвратявано; 

подчертава значението на фокусирането на помощта върху дребните 

земеделски стопани, особено жените; призовава Комисията да съчетава всяко 

ПЧП в селскостопанския сектор, включващо финансови средства от ЕС, с 

всеобхватни мерки за защита на дребните земеделски стопани, пастирските 

общности и други уязвими ползватели на земята срещу евентуална загуба на 

достъп до земя или вода; подчертава, че предпазните мерки следва да включват 

оценка на социалния и екологичния риск," 

2-ра част: "задължителни консултации със законните представители на засегнатите 

общности, тяхното свободно, предварително и информирано съгласие" 

3-та част: "като условия за стартирането на съответния проект и правна подкрепа за тези 

общности, когато се нуждаят от това; препоръчва проектите на Новия алианс 

от Г-8 да бъдат заменени от инициативи по линия на Цялостната програма за 

развитие на селското стопанство в Африка (CAADP); подчертава, че" 

4-та част: "финансовите и социалните обезщетения трябва да бъдат обвързващи 

ангажименти и че винаги трябва да се имат предвид" 

5-та част: "алтернативни планове за развитие;" 

 


