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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. Политика на сближаване и научноизследователски и иновационни 

стратегии за интелигентна специализация (RIS3) 

Доклад: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 570, 54, 15 

 

 

2. Eвропейско териториално сътрудничество - най-добри практики и 

новаторски мерки 

Доклад: Искра Михайлова (A8-0202/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 523, 76, 38 

 

 

3. Разследване във връзка с измерването на емисиите в автомобилния сектор 

Междинен доклад: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 618, 26, 7 

 

 

4. Искане за снемане на имунитета на Ищван Уихеи 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  
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5. Искане за защита на парламентарния имунитет на Розарио Крочета 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

6. Искане за снемане на имунитета на Сотириос Зарианопулос 

Доклад: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

7. Споразумение между ЕС и Китай във връзка с присъединяването на 

Хърватия *** 

Препоръка: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Споразумение между ЕС и Уругвай във връзка с присъединяването на 

Хърватия *** 

Препоръка: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 587, 38, 37 
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9. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лазарос Ставру 

Лазару 

Доклад: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за 
дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

назначаване на Лазарос Ставру 

Лазару 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан 

Фигейреду 

Доклад: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за 
дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

назначаване на Жуан Фигейреду 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Лео Бринкат 

Доклад: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за 
дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

назначаване на Лео Бринкат 

 - 229, 381, 58 
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12. Статистика за външната търговия с трети страни (делегирани и 

изпълнителни правомощия) ***II 

Препоръка за второ четене: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 

 

13. Статистика на цените на природния газ и електроенергията ***I 

Доклад: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Целият текст - блок 

№ 1 

7 комисия ЕГ + 403, 116, 78 

Блок № 2 1-6 комисия  ↓  

Член 2, § 1,  след 

точка 3 

8 Verts/ALE  -  

Член 2, след § 1 10 Verts/ALE  -  

Приложение ІІ 9 Verts/ALE  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 375, 161, 60 

 

 

14. Към нова концепция за енергийния пазар 

Доклад: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_BG.doc 6 PE 588.681 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 22 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 274, 384, 42 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 49 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 185, 495, 22 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 519, 163, 16 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 360, 297, 47 

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 57 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 58 § оригинален 

текст 

ПГ + 541, 143, 7 

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 70 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 71 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 72 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 73 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 454, 188, 61 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 58 

Verts/ALE: изменения 1, 2, §§ 49 (2-ра част), 51 (3-та част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: съображение Ж, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 53 

1-ва част: "предупреждава за опасността от смесване на целите, свързани с енергийните 

доставки, и целите на политиката в областта на климата;" 

2-ра част: "призовава за решително укрепване на СТЕ и за преобразуване на структурата 

на пазара с цел постигане на по-голяма гъвкавост, така че в бъдеще цените на 

CO2 и на горивата да могат да подкрепят в по-голяма степен разгръщането на 

енергията от възобновяеми енергийни източници;" 

 
ENF: 

§ 55 

1-ва част: "призовава, като се съобразява с принципа на субсидиарност, при по-

нататъшното разгръщане на производството на енергия от възобновяеми 

източници държавите членки да предприемат координирани действия 

първоначално на регионално равнище, за да се повиши ефикасността на 

енергийните пазари с цел постигане на общоевропейските цели и укрепване на 

стабилността на мрежата; счита, че отделна държава членка не следва да взема 

едностранно решения, които оказват съществено въздействие върху съседните 

държави, без провеждане на широко обсъждане и сътрудничество на 

регионално равнище или на равнището на ЕС; напомня, че възобновяемите 

източници на енергия в повечето случаи имат силен местен елемент;" 

2-ра част: "призовава Комисията да работи по изготвянето на съгласувана европейска 

рамка за насърчаване на енергията от възобновяеми източници;" 
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§ 70 

1-ва част: "отбелязва значението на ефективен, безпристрастен и текущ мониторинг на 

европейските енергийни пазари като ключов инструмент за гарантиране на 

истински вътрешен енергиен пазар, който се характеризира със свободна 

конкуренция, подходящи ценови сигнали и сигурност на доставките;" 

2-ра част: "подчертава значението на ACER в това отношение и очаква позицията на 

Комисията относно нови и засилени правомощия на ACER по трансгранични 

въпроси;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "са технологично неутрални " 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD: 

§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "чисто националните и непазарни " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 30 

1-ва част: "подчертава необходимостта да се насърчи внедряването на системи за 

съхранение на енергията и да се създадат условия на равнопоставеност, даващи 

възможност за конкуренция между решения за съхранение на енергията и 

други възможности за гъвкавост," 

2-ра част: "въз основа на технологично неутрална концепция за енергийния пазар;" 

 
§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "модерни, високоефективни газови 

електроцентрали," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 54 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "подчертава, че в случай на отклонение 

от обявения от оператора план следва да се начислява подходяща 

компенсираща цена на енергията;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 66 

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

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 49 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "като се осигурят възможности за 

постепенно премахване на субсидиите за зрели технологии за енергия от 

възобновяеми източници" и "и че всяко въздействие върху енергоемките 

отрасли, при които съществува опасност от изместване на въглеродни емисии, 

се свежда до минимум" 

2-ра част: "като се осигурят възможности за постепенно премахване на субсидиите за 

зрели технологии за енергия от възобновяеми източници " 

3-та част: "и че всяко въздействие върху енергоемките отрасли, при които съществува 

опасност от изместване на въглеродни емисии, се свежда до минимум" 
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S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

1-ва част: "посочва, че съгласно рамката за периода до 2020 г. държавите членки трябва – 

независимо от пазара – да изпълняват конкретни количествени цели по 

отношение на дела на енергията от възобновяеми източници в крайното 

потребление на енергия, и по тази причина подчертава значението на 

насърчаването на енергията от възобновяеми източници, насочено към 

конкурентоспособност и ефективност на разходите, като в същото време 

признава, че съществуват многобройни различни възобновяеми технологии, 

които са на различен етап на зрялост и имат различни характеристики, и 

следователно спрямо тях не може да се прилага един и същи подход;" 

2-ра част: "във връзка с това припомня важната роля на схемата на ЕС за търговия с 

емисии (СТЕ) " 

3-та част: "и разглежда насърчаването на инвестициите като решение, съобразено в по-

голяма степен с пазара в сравнение с фиксираните преференциални тарифи и 

общото преференциално третиране;" 
 

 

15. Стратегия на ЕС в сферата на отоплението и охлаждането 

Доклад: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 615, 62, 19 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

ПГ + 582, 114, 7 

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 45 § оригинален 

текст 

ПГ + 614, 72, 17 

§ 47 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 391, 285, 27 

§ 51 § оригинален 

текст 

ПГ + 534, 124, 42 

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 92 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 98 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение К § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение У § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Х § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 550, 66, 87 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: съображение К, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: съображение У, §§ 27, 69 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

съображение Х 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "като за задоволяване на по-голямата 

част от това търсене се използват природен газ и втечнен природен газ (ВПГ) и 

тяхното използване може да се оптимизира чрез високоефективно съхранение 

на енергия " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 39 

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

отоплителни системи, които осигуряват топлинна енергия от два или повече 

източника на енергия, могат да способстват за нарастване на ролята на 

отоплението въз основа на възобновяеми източници на енергия, по-специално 

в съществуващите сгради, където те могат да бъдат въведени при ограничена 

необходимост от преустройство;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "например топлината в дълбоководни 

мини за отопление (охлаждане)" 

2-ра част: тези думи 
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PPE: 

§ 48 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "на местно равнище (например системи 

за централно отопление) или на микроравнище (например геотермални и 

соларни системи) " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 52 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да се установи ясна цел за биологично 

рециклиране, за да" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 92 

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

2-ра част: тези думи 

 
ENF: 

§ 56 

1-ва част: " счита, че държавите членки следва спешно да предприемат стъпки за 

постепенно извеждане от експлоатация на нискотемпературните пещи, 

използвани за изгаряне на твърди горива и органични отпадъци, които, в 

процеса на горене, изпускат в атмосферата редица вредни вещества;" 

2-ра част: " счита, че държавите членки, когато е възможно, следва да насърчават 

постепенното извеждане от експлоатация на старите и неефективни камини за 

изгаряне на дърва в гъсто застроените градове и да улеснят замяната им със 

съвременни ефикасни алтернативи, които са щадящи за околната среда и 

здравето, едновременно с инициативи за повишаване на осведомеността 

относно потенциалните рискове за здравето и най-добрите практики, свързани 

с горенето на дърва;" 

 
EFDD: 

§ 28 

1-ва част: "и централно отопление" 

2-ра част: тези думи 
 

 

16. Повишаване на конкурентоспособността на МСП 

Доклад: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 618, 15, 59 

 

 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_BG.doc 14 PE 588.681 

17. Стратегия на ЕС за Алпийския регион 

Доклад: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

ПГ + 564, 114, 26 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 521, 155, 27 

§ 31 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

след § 36 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 143, 548, 13 

2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 146, 519, 36 

3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 190, 504, 6 

след § 43 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 189, 489, 27 

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 521, 78, 107 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (2-ра част), 20, изменения 1, 2, 3, 4 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 47 

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

2-ра част: тази дума 
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EFDD: 

§ 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "в този контекст призовава участващите 

страни да разработят стимули за развитието на публично-частните 

партньорства;" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Мерчедес Бресо предложи следното устно изменениe към § 31: 

“31. Подкрепя диверсифицирането на предлагането на туристически услуги чрез 

разработването на нови възможности за туризъм, адаптирани към нуждите на регионите и 

използващи регионални ресурси, като например тематични паркове и туристически маршрути, 

кулинарен и винарски, културен, здравен и образователен туризъм, както и спортен туризъм, с 

цел удължаване на туристическия сезон при същевременно облекчаване на натиска върху 

инфраструктурата и постигане на целогодишна заетост в туристическия цикъл, както и селски 

туризъм, насочен към привличане на посетители към дейности, свързани със селското 

стопанство и дивата флора и фауна в хотели извън основния туристически поток, както 

укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на туристическите дестинации; 

подкрепя насърчаването на нови туристически дейности, които са по-добре адаптирани към 

изменението на климата и опазването на околната среда; подчертава също нуждата от подкрепа 

и засилване на координацията на планинските спасителни служби;” 
 

 

18. Доверителният фонд на ЕС за Африка: последиците за развитието и 

хуманитарната помощ 

Доклад: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 4 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 13 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 15 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 421, 244, 33 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.  устна промяна 

1 +  

2 -  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 511, 129, 61 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "като най-вече целят да разследват и 

решават истинските причини за обедняването в държавите на произход, като 

ограбването и експлоатацията на човешките и природните ресурси от 

мултинационални дружества, заграбването на земя, подкрепата на държавите 

— членки на ЕС, за авторитарни и корумпирани правителства, търговията с 

оръжие и вредните последици от изплащането на външни дългове;" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "пряко" и  "но че не се изключват 

изрично мироопазващи операции с цели, свързани с развитието; припомня 

освен това, че членове 209 и 212 от ДФЕС не изключват изрично 

финансирането на изграждане на капацитет в сектора на сигурността;" 

2-ра част: "пряко" 

3-та част: "но че не се изключват изрично мироопазващи операции с цели, свързани с 

развитието; припомня освен това, че членове 209 и 212 от ДФЕС не изключват 

изрично финансирането на изграждане на капацитет в сектора на сигурността;" 
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Verts/ALE: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "счита, че подобен фонд следва да 

създава добавена стойност по отношение на съществуващите източници на 

финансиране" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "отчита добавената стойност на 

обединяването на голям брой национални вноски на равнището на Съюза в 

допълнение към значителния принос от инструментите за външно 

финансиране и Европейския фонд за развитие (ЕФР);" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "припомня, че финансирането на 

Доверителния фонд на ЕС трябва да се извършва и оценява на основата на 

критериите за ОПР и че всички разноски извън това изискване трябва да се 

финансират от различни източници, които са обединени в Доверителния фонд; 

подчертава в това отношение значението на обединяването на средствата от 

различни и многобройни източници и донори и припомня, че мобилизирането 

на допълнителни средства е една от най-важните причини за създаването на 

този инструмент, предназначен за толкова различни и разнородни цели;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 12 

1-ва част: "подчертава, че ползването на ЕФР за финансиране на Доверителния фонд на 

ЕС за Африка може да окаже въздействие върху африканските държави, 

получаващи помощта, които не са обхванати от Доверителния фонд, и по-

специално върху най-слабо развитите държави (НСРД);" 

2-ра част: "предупреждава за опасността от пренасочване на помощта в ущърб на най-

бедните държави, чийто достъп до други източници на финансиране е най-

малък;" 
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§ 14 

1-ва част: "счита, че Доверителният фонд на ЕС за Африка следва да допринася за 

развитието в държавите на транзитно преминаване и произход на мигрантите, 

за укрепването и подобряването на местните обществени услуги (социални 

услуги, здравеопазване, образование, хранене, култура), на политическото 

участие и на управлението, особено чрез проекти, основаващи се на местните 

общности; счита, че фондът следва да допринася за развитието на заетостта в 

местните сектори, като същевременно зачита правата на човека и околната 

среда; счита в този контекст, че трябва да се провеждат консултации с органите 

на местната власт като пълноправни партньори, стига да има пълни гаранции 

за ефективността и доброто управление в съответствие с принципите за 

ефективност на помощта, и че те също така следва да бъдат основните 

действащи лица, отговорни за обществени услуги, които се предоставят на 

местно равнище; счита, че гражданското общество, неправителствените 

организации (НПО), международните организации и общностите на 

диаспорите следва да играят допълваща и решаваща роля в преодоляването на 

първопричините за миграцията и в подобряването на местните услуги;" 

2-ра част: " призовава за провеждането на открити и отворени за широко участие процеси 

на консултация, преди да бъдат определени проектите, като ключов принос за 

оценката на потребностите в сферата на развитието;" 

 

 
§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "особено в образованието, 

професионалното обучение, здравеопазването и храненето, продоволствената 

сигурност, както и секторите на водоснабдяването и канализацията, всички от 

които са ключови за по-голямо приобщаване, овластяване и повишаване на 

благосъстоянието на местното население, с акцент върху младите хора " и " 

като също така се дава възможност за предоставяне на по-добри и по-

равнопоставени и устойчиви услуги на населението като цяло;" 

2-ра част: "особено в образованието, професионалното обучение, здравеопазването и 

храненето, продоволствената сигурност, както и секторите на 

водоснабдяването и канализацията, всички от които са ключови за по-голямо 

приобщаване, овластяване и повишаване на благосъстоянието на местното 

население, с акцент върху младите хора" 

3-та част: "като също така се дава възможност за предоставяне на по-добри и по-

равнопоставени и устойчиви услуги на населението като цяло;" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

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

ефективното прилагане на споразуменията за връщане и обратно приемане" и 

"повиши прозрачността на фонда и подчертава, че наблюдението и оценката на 

проектите и програмите, които са финансирани, ще бъде от съществено 

значение, за да се" 

2-ра част: "по-специално по отношение на ефективното прилагане на споразуменията за 

връщане и обратно приемане" 

3-та част: "повиши прозрачността на фонда и подчертава, че наблюдението и оценката на 

проектите и програмите, които са финансирани, ще бъде от съществено 

значение, за да се" 
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§ 35 

1-ва част: "отбелязва, че Доверителният фонд на ЕС за Африка беше създаден след 

проведената във Валета среща на върха на африканските и европейските 

държавни и правителствени ръководители по въпросите на миграцията; 

призовава Комисията да предостави на Европейския парламент преглед на 

конкретните действия, последвали тази среща на върха, по-специално в 

областта на развитието, борбата с трафикантите и подписването на 

споразумения за връщане, обратно приемане и реинтеграция;" 

2-ра част: "призовава Съвета да предостави на Комисията необходимите правомощия за 

сключване на такива споразумения с държавите, засегнати от Доверителния 

фонд на ЕС." 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

1-ва част: "изразява съжаление, че доверителните фондове водят до заобикаляне на 

бюджетния орган и подкопаване на единството на бюджета; отбелязва, че със 

създаването на този ad hoc инструмент се признава недостатъчният размер на 

многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.; посочва, че 

вноските на държавите членки съставляват 85% от бюджета на Съюза; счита, 

че създаването на Доверителния фонд на ЕС на практика означава да се 

преразгледат таваните на действащата МФР, като се увеличат вноските на 

държавите членки;" 

2-ра част: "ето защо подчертава, че създаването на инструменти за финансиране извън 

бюджета на ЕС трябва да остане изключение, тъй като заобикаля бюджетния 

орган и подкопава единството на бюджета; изразява съжаление, че 

Парламентът няма представители в стратегическия съвет, въпреки че 

значителна част от средствата се осигуряват от бюджета на Съюза; призовава 

бюджетният орган да бъде поканен да участва в стратегическия съвет;" с 

изключение на думите "тъй като заобикаля бюджетния орган и подкопава 

единството на бюджета " 

3-та част: "тъй като заобикаля бюджетния орган и подкопава единството на бюджета " 
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PPE, ECR: 

§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "сексуалното и репродуктивно здраве и 

права" 

2-ра част: "сексуалното и репродуктивно здраве" 

3-та част: "и права" 

 

Разни 

Иняцио Корао предложи следните устни изменения: 

§ 4 

“4. Подчертава нестабилността на доброволните вноски и настоятелно призовава държавите 

членки да изпълнят ангажиментите си и бързо и ефективно да приведат вноските си в 

съответствие с вноската на Съюза, за да дадат възможност Доверителният фонд на ЕС да развие 

пълния си потенциал, вместо да предоставят минимума, който се изисква за получаването на 

право на глас в стратегическия съвет;” 

 

§ 13 

“13. Изразява дълбоко съжаление, че въпреки неотменното значение на ОПР за НСРД, ниските 

вече равнища на помощта за развитие за НСРД спаднаха за втора поредна година през 2014 г., 

както и че делът на помощта, отпускана за тези държави, е на най-ниското си равнище от десет 

години насам; призовава съответно Комисията и държавите членки да гарантират, че не се 

отклонява помощ в ущърб на най-бедните държави, за да се покрият разноските за настоящите 

кризи;” 

 

§ 15 

“15. Припомня, че регионалните и местните органи на властта, организациите на гражданското 

общество и НПО са естествени партньори за ефективна политика за развитие и че един 

постоянен диалог с националните органи и местните общности е от съществено значение, за да 

се определят общи стратегии и приоритети и да се даде възможност за основан на 

доказателства подход при прилагането на фонда, особено в държави, в които няма достатъчно 

гаранции за добро управление и прозрачност; призовава за зачитане на принципа на 

субсидиарност и ангажираност и в това поле на действие; подчертава, че органите на местната 

власт, местните организации на гражданското общество, НПО и международните организации 

следва да бъдат активно включвани в етапите на планиране, изпълнение и оценка на 

Доверителния фонд на ЕС; призовава Комисията да изясни и да придаде официален характер на 

процедурите за консултация с тези заинтересовани страни, така че да осигури тяхното 

ефективно участие в дискусиите, провеждани в оперативните комитети, с ясни и прозрачни 

критерии за допустимост;” 
 

§ 32 

“32. Припомня, че миграционните политики на ЕС следва да бъдат насочени главно към 

справянето с първопричините за миграцията; подчертава, че миграционните политики на ЕС 

следва да допринасят за установяване на мир и стабилност и насърчаване на икономическото 

развитие — в съответствие с цели за устойчиво развитие 3, 4 и 5, конкретна цел 7 от цел за 

устойчиво развитие 10 и цел за устойчиво развитие 16 от Програмата за устойчиво развитие за 

периода до 2030 г. като включват по-тясно сътрудничество с трети държави за подобряване на 

сътрудничеството относно стимули за завръщане и реинтеграция в държавите на произход на 

мигрантите, включително висококвалифицираните мигранти, доброволното връщане и обратно 

приемане, по начин, който увеличава техните възможности;” 
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19. Създаване на условия на пазара на труда, които са благоприятни за 

постигането на равновесие между професионалния и личния живот 

Доклад: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ЕГ + 353, 320, 22 

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 412, 239, 47 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 411, 200, 84 

3/ПГ + 408, 196, 86 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 656, 29, 6 

2/ПГ + 366, 274, 44 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 545, 100, 52 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 285, 334, 80 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 637, 33, 28 

2/ПГ + 396, 297, 5 

3/ПГ + 545, 122, 26 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/ПГ + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 625, 54, 23 

2/ПГ + 519, 84, 87 

3/ПГ + 426, 205, 59 

4/ПГ + 637, 16, 34 

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 353, 314, 32 

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 305, 332, 60 

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 565, 123, 12 

2 +  

3/ПГ + 598, 82, 16 

§ 50 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 52 § оригинален 

текст 

ПГ + 631, 53, 11 

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ - 335, 343, 18 

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

ПГ + 416, 224, 56 

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 61 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 63 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 66 § оригинален 

текст 

ПГ + 592, 21, 79 

§ 67 § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 415, 207, 72 

съображение Г § оригинален 

текст 

ПГ + 591, 9, 90 

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 619, 62, 13 

2/ПГ - 296, 380, 8 

Съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение З § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение М § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 350, 337, 6 

Съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 331, 346, 16 

Съображение Т § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение У § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Х § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение Аб § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ае § оригинален 

текст 

ПГ + 337, 269, 87 

съображение Аж § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 622, 17, 54 

2/ПГ + 433, 182, 74 

съображение Аи § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 338, 323, 28 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 443, 123, 100 
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Искания за поименно гласуване 

S&D: съображение Г, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: съображения Д, Aе, Aж, §§ 31 (3-та и 6-та част), 35, 37 (2-ра част), 49 (1-ва и 3-

та част), 52, 66 

EFDD: съображение В (3-та част), §§ 7 (2-ра част), 8 (2-ра и 3-та част), 18, 59 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: съображения В, У, Aе, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: съображения M, Aе, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: съображения Ж, З, M, Aи, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 47 

1-ва част: "посочва, че балансът между професионалния и личния живот трябва да бъде 

базиран на правата и сигурността на работниците на пазара на труда и на 

правото да се взема почивка, без тя да се съкращава от повишени изисквания за 

мобилност и гъвкавост;" 

2-ра част: "подчертава факта, че повишената гъвкавост може да доведе до 

интензифициране на дискриминацията на пазара на труда, на която 

понастоящем са изложени жените – под формата на по-ниски заплати, 

нестандартни форми на заетост и непропорционална отговорност за неплатени 

домакински задачи – ако преди това не бъде предприет ясен включващ 

половете подход;" 

 
PPE: 

съображение Д 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "но че без съмнение тя не е достатъчно 

амбициозна" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Р 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "(договори за нулево работно време, 

срочни договори, временна заетост, работа на непълно работно време и др.)" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 56 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 60 

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

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

съображение А 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "че политиките в подкрепа на 

семейството са важни, за да се задвижат положителни демографски тенденции" 

2-ра част: тези думи 
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съображение И 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "нов вид организация на работа, 

основана на" и "качество" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Т 

1-ва част: "като има предвид, че сред различните професионални категории по-специално 

самостоятелно заетите лица и жените предприемачи изпитват големи 

затруднения при постигането на равновесие между професионалния и личния 

живот;" 

2-ра част: "като има предвид, че много често жените, които желаят да започнат стопанска 

дейност, срещат затруднения при получаването на достъп до кредити, тъй като 

финансовите посредници не са склонни да предоставят заеми, защото считат, 

че жените предприемачи са изложени на риск в по-голяма степен и че е по-

малко вероятно техните предприятия да се разраснат;" 

 
съображение Аб 

1-ва част: "като има предвид, че Европа е континентът с най-голям брой по-възрастни 

граждани и че процесът на застаряване ще продължи и през идните 

десетилетия; като има предвид, че много държави членки не разполагат с 

достатъчно заведения за дългосрочни грижи, за да посрещнат увеличаването на 

нуждите от грижи и стагнацията или намаляването на показателя за „години 

живот в добро здраве" 

2-ра част: "като има предвид, че по-голямата част от създадените работни места в сферата 

на официалните грижи за възрастни роднини в домашни условия са с ниско 

заплащане и за тях се изисква ниска квалификация" 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "са равни от гледна точка на 

индивидуалните права и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 21 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: "призовава държавите членки да въведат активни политики и подходящи 

инвестиции, целящи и предназначени да подкрепят жените и мъжете, които 

навлизат, се връщат, остават или напредват на пазара на труда, след периоди на 

свързани със семейството или полагане на грижи типове отпуски, чрез 

предлагане на стабилни и качествени работни места в съответствие с член 27 

от Европейската социална харта; подчертава по-специално необходимостта да 

се гарантира възстановяването на същия пост или на равностоен или подобен 

пост, защита срещу уволнение и по-неблагоприятно третиране в резултат на 

бременност, подаване на молба за отпуск по семейни причини или ползване на 

такъв, и период на защита след връщането им, така че те да могат да се 

пренастроят към своята работа;" 

2-ра част: "отново заявява, че промените в работното време и/или установения ред при 

завръщане на работа (включително нуждата работодателят да обоснове отказ) 

и периодите на обучение също следва да бъдат гарантирани;" 
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GUE/NGL: 

съображение Х 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "или частично", "непрехвърляемият" и 

"подходящо" 

2-ра част: "или частично" 

3-та част: "непрехвърляемият" и "подходящо" 

 
§ 37 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 41 

1-ва част: " призовава държавите членки да подкрепят фискалните политики в качеството 

им на мощен лост за повишаване на равновесието между професионалния и 

личния живот и да стимулират заетостта на жените " 

2-ра част: " като въведат данъчен кредит за полагане на грижи за деца, възрастни или 

други зависими лица въз основа на данъчни стимули и облекчения;" 

 
§ 51 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "по-специално в нововъзникващата 

цифрова среда на „интелигентния начин на работа" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 55 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "от една страна", "от друга страна" и 

"производителността и рентабилността на стопанската дейност" 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD: 

§ 7 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че съответните 

политики и мерки отчитат нарастващото многообразие на семейните 

отношения " 

2-ра част: "включително фактически съжителства и съгласуването на полагането на 

родителски грижи и на грижи от бабата и дядото, както и многообразието на 

обществото като цяло, по-специално с цел да се гарантира, че децата не са 

обект на дискриминация поради семейното положение на своите родители или 

поради структурата на семейството; призовава държавите членки взаимно да 

признават законните документи с цел гарантиране на свободното движение без 

дискриминация;" 

 
PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "като Гаранция за детето" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 33 

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

договореностите за правото на отпуск и" 

2-ра част: "индивидуализирането на" 

3-та част: "договореностите за правото на отпуск и" 
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§ 34 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "директива за отпуск по бащинство, 

предвиждаща задължителен платен отпуск от минимум две седмици;", 

"директива за отпуск за лицата, полагащи грижи, която да допълва 

предоставянето на професионални грижи, да предоставя възможност на 

работниците за полагането на грижи за зависими лица и да предлага на лицата, 

полагащи грижи, подходящо възнаграждение и социална закрила; призовава за 

гъвкавост, инициирана от страна на служителите, и достатъчни стимули за 

мъжете, така че да взимат отпуск за полагане на грижи;" и "минимални 

стандарти, приложими във всички държави членки, които да отговорят на 

специфичните потребности на осиновяващите родители и на децата и да 

установяват същите права като за биологични родители" 

2-ра част: "директива за отпуск по бащинство, предвиждаща задължителен платен отпуск 

от минимум две седмици;" 

3-та част: "директива за отпуск за лицата, полагащи грижи, която да допълва 

предоставянето на професионални грижи, да предоставя възможност на 

работниците за полагането на грижи за зависими лица и да предлага на лицата, 

полагащи грижи, подходящо възнаграждение и социална закрила; призовава за 

гъвкавост, инициирана от страна на служителите, и достатъчни стимули за 

мъжете, така че да взимат отпуск за полагане на грижи;" с изключение на 

думите "гъвкавост, инициирана от страна на служителите, и" 

4-та част: "гъвкавост, инициирана от страна на служителите, и" 

5-та част: "минимални стандарти, приложими във всички държави членки, които да 

отговорят на специфичните потребности на осиновяващите родители и на 

децата и да установяват същите права като за биологични родители" 

 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

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

съкращения" и "да въведат позитивни политики и стимули в подкрепа на 

демографското обновяване" 

2-ра част: "и последващите бюджетни съкращения" 

3-та част: "да въведат позитивни политики и стимули в подкрепа на демографското 

обновяване" 

 
§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "и я призовава да внесе амбициозно 

предложение с високи стандарти, в тясно сътрудничество със социалните 

партньори и в консултации с гражданското общество, за да осигури по-добър 

баланс между професионалния и личния живот;", "кърмачките“ и „самотните 

майки" 

2-ра част: "и я призовава да внесе амбициозно предложение с високи стандарти, в тясно 

сътрудничество със социалните партньори и в консултации с гражданското 

общество, за да осигури по-добър баланс между професионалния и личния 

живот;" 

3-та част: "кърмачките“ и „самотните майки" 
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съображение К 

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

политика в областта на заетостта и настоящата социална политика, заедно с 

наложените мерки на строги икономии, възпрепятстват растежа и развитието в 

Европа; като има предвид, че тези политики възпрепятстват постигането на 

целта за заетост на 75%, определена в стратегията „Европа 2020“, що се отнася 

до жените (понастоящем само 63,5% от жените извършват трудова дейност);" и 

"вече не е актуална" 

2-ра част: "като има предвид, че настоящата политика в областта на заетостта и 

настоящата социална политика, заедно с наложените мерки на строги 

икономии, възпрепятстват растежа и развитието в Европа; като има предвид, че 

тези политики възпрепятстват постигането на целта за заетост на 75%, 

определена в стратегията „Европа 2020“, що се отнася до жените (понастоящем 

само 63,5% от жените извършват трудова дейност);" 

3-та част: "вече не е актуална " 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

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

"призовава Комисията да представи, при спазване на принципа на 

субсидиарност, предложение за такъв пакет като част от работната програма на 

Комисията за 2017 г. в контекста на обявения европейски стълб на социалните 

права, ако се окаже невъзможно да се постигне споразумение между 

социалните партньори;", "подчертава, че законодателните предложения следва 

да включват равенството между мъжете и жените като правна основа;" и "в 

посока стълб на социалните права" 

2-ра част: "законодателни и незаконодателни" 

3-та част: "призовава Комисията да представи, при спазване на принципа на 

субсидиарност, предложение за такъв пакет като част от работната програма на 

Комисията за 2017 г. в контекста на обявения европейски стълб на социалните 

права, ако се окаже невъзможно да се постигне споразумение между 

социалните партньори;" и "в посока стълб на социалните права" 

4-та част: "подчертава, че законодателните предложения следва да включват равенството 

между мъжете и жените като правна основа;" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да създадат и прилагат политики и 

да предвидят мерки, подкрепящи лицата, които са в най-неблагоприятно 

положение" 

2-ра част: "или лицата, изключени понастоящем от обхвата на съществуващото 

законодателство и политики" 

3-та част: "като например самотни родители, двойките, несключили граждански брак, 

двойки от един и същи пол, мигранти, самостоятелно заети лица или т.нар. 

„помагащи съпрузи“ и семейства, един или повече от чийто членове е с 

увреждане;" 
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ECR, PPE: 

§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "разместване на тежестта на доказване" 

и "да провеждат официални разследвания по собствена инициатива по 

въпроси, свързани с равното третиране, и" 

2-ра част: "разместване на тежестта на доказване" 

3-та част: "да провеждат официални разследвания по собствена инициатива по въпроси, 

свързани с равното третиране, и" 

 

съображение Аж 

1-ва част: "като има предвид, че са необходими целеви политики по отношение на пазара 

на труда и на равновесието между професионалния и личния живот, за да се 

вземат предвид междусекторните пречки, пред които са изправени уязвимите 

категории жени по отношение на равновесието между професионалния и 

личния живот и сигурността на работното място " 

2-ра част: "като например жените с увреждания, младите жени, жените мигранти и 

бежанци, жените от етнически малцинства и ЛГБТИ жените;" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "и да я следва чрез европейския 

семестър " 

2-ра част: тези думи 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

1-ва част: "призовава за подобрена координация на различните видове отпуск на равнище 

ЕС и конкретна държава членка, в сътрудничество със социалните партньори;" 

2-ра част: "посочва, че по-добрият достъп до различни видове отпуск предоставя на 

хората перспективи за основан на жизнения цикъл отпуск и увеличава 

участието в заетостта, общата ефективност и удовлетвореността от работата; 

отбелязва, че когато липсват разпоредби за отпуск или когато съществуващите 

разпоредби се считат за недостатъчни, социалните партньори могат да 

изиграят роля в създаването на нови разпоредби или в актуализирането на 

съществуващите разпоредби за отпуск по майчинство, отпуск по бащинство и 

родителски отпуск;" 

3-та част: "призовава Комисията и държавите членки да преосмислят политиките в 

областта на отпуските, за да се приспособят към ролята на работещите баби и 

дядовци в полагането на грижи за техните внуци;" 
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ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

1-ва част: "призовава Комисията да публикува доклад за изпълнението на Директивата за 

родителския отпуск и призовава Комисията и социалните партньори да 

обмислят предлагането на подходящо удължаване на минималния срок на 

родителски отпуск с подходящ заместител на доходите и социална закрила от 

четири до поне шест месеца и да увеличат възрастта на детето, за която може 

да се взема родителски отпуск; подчертава, че родителите следва да получат 

възможност да използва гъвкаво отпуска си на части или наведнъж; призовава 

държавите членки и социалните партньори, да преразгледат своята система за 

финансова компенсация за родителския отпуск с цел постигане на адекватно 

ниво на заместване на доходите, което действа като стимул и също насърчава 

мъжете да ползват родителски отпуск след минималния период от време, 

гарантиран от директивата;" 

2-ра част: "отново заявява, че родителският отпуск следва да бъде разпределен в равни 

части между родителите" с изключение на думите "в равни части " 

3-та част: "в равни части " 

4-та част: "и че значителна част от отпуска следва да остане непрехвърлима " с 

изключение на думите "и че значителна част" и "не-" 

5-та част: "и че значителна част " 

6-та част: "не-" 

7-ма част: "подчертава, че и двамата родители трябва да се третират по един и същ начин, 

що се отнася до правата на доход" 

 
ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

1-ва част: "призовава държавите членки да въведат „кредити за полагане на грижи“ чрез 

трудовото и осигурителното законодателство както за жените, така и за 

мъжете," с изключение на думите „кредити за полагане на грижи“ и 

"трудовото" 

2-ра част: "кредити за полагане на грижи" и "трудовото " 

3-та част: "като равностойни периоди за натрупването на пенсионни права с цел да се 

защитят лицата, които прекъсват трудовата си заетост, за да полагат 

неформални неплатени грижи за зависимо лице или за член на семейството, и 

да се признае стойността на работата на тези лица, полагащи грижи, за 

обществото като цяло;" 

4-та част: "насърчава държавите членки да обменят най-добри практики в тази област;" 
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§ 49 

1-ва част: "подчертава, че от една страна, балансът между професионалния и личния 

живот трябва да бъде базиран на правата и сигурността на работниците на 

пазара на труда и на правото да се взема почивка, без тя да се съкращава от 

повишени изисквания за мобилност и гъвкавост; посочва, от друга страна, 

разликите в личното и семейното положение на всеки служител и поради това 

счита, че на служителите следва да бъде предоставена възможността да 

използват гъвкави схеми на работа, за да ги приспособят към своите конкретни 

обстоятелства в хода на жизнения си цикъл;" с изключение на думите 

"балансът между професионалния и личния живот трябва да бъде базиран на 

правата и сигурността на работниците на пазара на труда и на правото да се 

взема почивка, без тя да се съкращава от повишени изисквания за мобилност и 

гъвкавост" 

2-ра част: "балансът между професионалния и личния живот трябва да бъде базиран на 

правата и сигурността на работниците на пазара на труда и на правото да се 

взема почивка, без тя да се съкращава от повишени изисквания за мобилност и 

гъвкавост" 

3-та част: "счита, че тази ориентирана към служителя гъвкавост може да насърчи по-

високи нива на заетост сред жените; подчертава, че служителите и 

работодателите носят споделена отговорност за създаването и договарянето на 

подходящи схеми; призовава Комисията да опише ситуацията в държавите 

членки на „Право да се отправя искане за гъвкави условия на работа";" 

 
§ 54 

1-ва част: "изтъква, че превишаването на работното време и нередовното работно 

време, както и недостатъчните периоди на отдих, несигурността на 

работните места и непропорционалните изисквания за постигане на 

резултати са основни фактори за увеличаването на равнищата на стрес, 

недобро физическо и психическо здравословно състояние и трудови 

злополуки и професионални заболявания; посочва, че гъвкавото и 

предсказуемо работно време оказва положително влияние върху баланса 

между професионалния и личния живот; препоръчва на държавите 

членки и на социалните партньори да гарантират работно време и да 

гарантират седмичен период на почивка чрез прилагането на цялото 

съответно законодателство; припомня задължението на Комисията да 

осъществява последващ контрол върху изпълнението на Директивата за 

работното време и да разгледа възможността за образуване на 

производство за установяване на нарушение срещу държави членки, 

които не я спазват“ с изключение на думите "посочва, че гъвкавото и 

предсказуемо работно време оказва положително влияние върху баланса 

между професионалния и личния живот;" 
2-ра част: "посочва, че гъвкавото и предсказуемо работно време оказва положително 

влияние върху баланса между професионалния и личния живот;" 

3-та част: "препоръчва за тази цел наблюдението отблизо на поглъщанията и/или 

продажбите на дружества, за да се противодейства на тенденцията към 

отслабване на разпоредбите в трудовите договори относно работното време и 

времето за почивка;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

1-ва част: "изтъква големия брой на работещите бедни в цяла Европа, като някои хора са 

принудени да работят повече и по-дълго, дори да комбинират няколко работни 

места, за да получават заплащане, с което да се издържат;" 

2-ра част: "подчертава колко е важно балансът между професионалния и личния живот да 

не бъде установяван чрез въвеждането на несигурни условия на труд и 

увеличаване на броя на нестандартните форми на заетост; отбелязва, че жените 

са свръхпредставени, когато става въпрос за нестандартните форми на заетост, 

което води до социална и икономическа несигурност; отбелязва запазващата се 

разлика в заплащането между брутната и основната работна заплата във всички 

държави членки, както и че това е свързано не само с различните 

характеристики на заинтересованите участници, но също и с различните 

пазарни условия; " 

3-та част: "подчертава, че работните заплати следва да се базират на извършената работа 

и местния жизнен стандарт, а не изключително на количествени стандарти;" 

4-та част: "призовава държавите членки и социалните партньори да разработят рамка на 

политиките на заплащане с ефективни мерки за борба срещу дискриминацията 

по отношение на заплащането и гарантираща адекватни заплати за всички 

работници, например чрез въвеждането на минимални работни заплати на 

национално равнище, които гарантират достоен живот в съответствие с 

националните практики; призовава държавите членки да подкрепят 

колективното договаряне като важен фактор в разработването на политики на 

заплащане;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

1-ва част: "подчертава, че всяка форма на дискриминация срещу жените, включително 

сегрегацията, основана на пола, разликата в заплащането и разликата в 

пенсиите, свързаните с пола стереотипи и високите нива на стрес при 

съчетаването на професионалния и личния живот са отразени във високия 

процент на жените, които са физически неактивни, и имат силно въздействие 

върху физическото и психичното им здраве;" 

2-ра част: "отново заявява важността на борбата срещу стереотипите чрез насърчаване и 

защита на равенството между половете по време на всички етапи на 

образование, от началното училище;" 

3-та част: "призовава държавите членки и социалните партньори да провеждат и 

подкрепят кампании за повишаване на осведомеността и информиране, както и 

програми, които насърчават равенството между половете и водят борба със 

стереотипите;" 

 
PPE, EFDD: 

съображение В 

1-ва част: "като има предвид, че традиционната концепция за ролите на мъжете и жените 

и за семейството като основна клетка на обществото все повече е поставяна 

под въпрос " 

2-ра част: "с оглед на увеличаването в ЕС на броя на семействата с един родител, на 

семействата, в които двамата партньори са от един и същи пол, на 

подрастващите майки и т.н..;" 

3-та част: "като има предвид, че неотчитането на това многообразие е равносилно на 

допълнителна дискриминация и се отразява отрицателно върху хората, 

живеещи в ЕС, и техните семейства;" 

 


