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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. Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Дания * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0289/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 574, 73, 23 

 

 

2. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в 

Дания * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0288/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 589, 75, 24 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Китай за премахването на визите за краткосрочен 

престой за притежателите на дипломатически паспорти *** 

Препоръка: Bodil Valero (A8-0281/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 611, 51, 28 

 

 

 

4. Държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с 

финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I 

Доклад: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 627, 34, 31 
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5. Искане за снемане на имунитета Жан-Мари Льо Пен 

Доклад: Evelyn Regner (A8-0301/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

6. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Джейн Колинс 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

7. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Марио Боргецио 

Доклад: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

8. Статистиката за железопътния транспорт по отношение на събирането на 

данни за товарите, пътниците и произшествията ***II 

Препоръка за второ четене: Michael Cramer (A8-0300/2016)  (необходимо е квалифицирано 
мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD  -  
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9. Статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (делегирани 

и изпълнителни правомощия на Комисията) ***II 

Препоръка за второ четене: Bas Eickhout (A8-0298/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 

 

 

10. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и 

наказания ***I 

Доклад: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-42 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ Отлагане на 

гласуването 

(член 57, параграф 

2 от Правилника 

за дейността) 

 

Разни 

Изменение 25 не се отнася за всички езикови версии и следователно не е подложено на 

гласуване (член 170, параграф 1, буква г) от Правилника за дейността). 
 

 

11. Проект на коригиращ бюджет №3/2016: сигурност на институциите 

Доклад: José Manuel Fernandes и Gérard Deprez (A8-0295/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение В 1 EFDD ПГ - 82, 557, 55 

2 Verts/ALE  -  

след съображение В 3 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 511, 120, 65 
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

Разни 

Изменение 4 бе оттеглено. 
 

 

12. Стратегия на ЕС по отношение на Иран след ядреното споразумение 

Доклад: Richard Howitt (A8-0286/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 570, 112, 11 

3/ПГ + 613, 56, 18 

§ 3 § оригинален 

текст 

ПГ + 548, 109, 36 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 621, 56, 14 

2/ПГ + 547, 112, 30 

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 579, 106, 12 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 632, 58, 6 

2/ПГ + 559, 113, 18 

3/ПГ + 637, 49, 10 

4/ПГ + 555, 118, 18 

след § 9 5 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 326, 350, 19 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 585, 43, 60 

2/ПГ + 425, 116, 113 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 599, 55, 42 

2/ПГ + 524, 125, 43 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 468, 133, 93 

2/ПГ + 458, 189, 35 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 530, 55, 114 

2/ПГ + 456, 123, 105 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 464, 139, 93 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 626, 59, 11 

2/ПГ + 499, 188, 2 

§ 31 § оригинален 

текст 

ПГ + 655, 27, 12 

§ 32 § оригинален 

текст 

ПГ + 570, 89, 38 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 616, 45, 36 

2/ПГ + 543, 115, 32 

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 651, 31, 7 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 609, 75, 4 

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 477, 97, 123 

2/ПГ + 587, 31, 74 

3/ПГ + 524, 91, 78 

4/ПГ + 574, 29, 88 

след § 38 6 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 590, 67, 37 

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 543, 133, 23 

2/ПГ + 611, 44, 30 

след § 40 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 290, 377, 26 

след § 41 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 311, 364, 19 

§ 42 7 докладчик  +  

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 569, 106, 20 

2/ПГ + 531, 134, 28 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 44 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 306, 368, 19 

след § 47 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 290, 359, 40 

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 507, 99, 90 

3/ПГ + 596, 57, 43 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 456, 174, 67 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: Съображение A (2-ра и 3-та част), §§ 1 (2-ра и 3-та част), 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 

21, 22 (2-ра част), 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 42, 44, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 27 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “да проучи потенциала на гражданското 

сътрудничество с Иран в областта на ядрената енергетика, в съответствие с 

ангажимента, поет в рамките на СВПД, и” 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

съображение А 

1-ва част: “като има предвид, че след Споразумението във връзка с ядрената програма на 

Иран” 

2-ра част: “и вътрешнополитическите събития в Иран” 

3-та част: “се създаде възможност за реформи в страната и за подобряване на нейните 

отношения с Европейския съюз;” 
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§ 1 

1-ва част: “счита, че Съвместният всеобхватен план за действие (СВПД), известен още 

като Споразумението във връзка с ядрената програма на Иран, е забележително 

постижение за многостранната, и в частност за европейската дипломация,” 

2-ра част: “което трябва не само да доведе до чувствително подобряване на отношенията 

ЕС-Иран, но също и да насърчи стабилността в целия регион;” 

3-та част: “счита, че понастоящем всички страни носят отговорност за осигуряване на 

неговото строго и цялостно прилагане;” “приветства създаването на 

съвместната комисия, съставена от представители на Иран и на E3/ЕС+3 

(Китай, Франция, Германия, Руската федерация, Обединеното кралство и 

Съединените щати, както и върховния представител/заместник-председател); 

напълно подкрепя върховния представител на Европейския съюз по въпросите 

на външните работи и политиката на сигурност в нейната роля на координатор 

на съвместната комисия, създадена по силата на СВПД, и счита, че стриктното 

и цялостно изпълнение на СВПД продължава да бъде от първостепенно 

значение;” 

 
§ 4 

1-ва част: “приветства отварянето на отношенията с Иран; изтъква, че развитието на 

отношенията между ЕС и Иран следва да напредва ръка в ръка с изпълнението 

на ядреното споразумение/СВПД; припомня, че съгласно споразумението в 

случай на неизпълнение от страна на Иран е възможно повторно въвеждане на 

санкции; насърчава подновяването на отношенията между ЕС и неговите 

държави членки и Иран, при което и двете страни работят в тясно 

сътрудничество по двустранни и многостранни въпроси за гарантиране на 

повече стабилност в региона и ефективно изпълнение на споразумението във 

връзка с ядрената програма;” 

2-ра част: ”счита, че отношенията между ЕС и Иран следва да бъдат развити чрез 

многопластов диалог, включващ политически, дипломатически, икономически, 

академични, технически и междуличностни контакти, които включват 

представители на гражданското общество, НПО и защитници на правата на 

човека; подкрепя установяването на отношения между ЕС и Иран от взаимна 

полза за двете страни, които да се основават на реалистична оценка на общите 

интереси и различия, с оглед насърчаване на постепенното разрастване на 

сътрудничеството в атмосфера на изграждане на доверие, на първо място в 

полза на народите на Иран и ЕС; подкрепя в този контекст ангажимента на 

Европейския съюз за подновен ангажимент по отношение на Иран, въз основа 

на „диалог от четири елемента“: широкообхватен диалог, сътрудничество в 

областите, в които Иран и ЕС имат общи интереси, критичен, открит и 

откровен диалог в области, в които Иран и ЕС изразяват несъгласие, но търсят 

допирни точки, и като цяло е конструктивен по дух и на практика;" 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_BG.doc 10 PE 593.069 

§ 7 

1-ва част: “настоява, че е важно да се развива парламентарното измерение на 

отношенията между ЕС и Иран, като част от стратегията за възстановяване на 

взаимното доверие;” 

2-ра част: “във връзка с това отново изразява своята подкрепа за предложението, 

обсъдено между Парламента и иранския парламент, за междупарламентарен 

диалог по въпросите на борбата с тероризма, като признание за общите 

предизвикателства, свързани с радикализирането в Иран, целия Близък изток и 

в самия ЕС;” 

3-та част: “приветства подновения политически диалог между ЕС и Иран, включително 

по въпросите на правата на човека; насърчава развитието на диалог по 

въпросите на правата на човека в бъдеще, който да включва представители на 

съдебната система, силите за сигурност и гражданското общество;” 

4-та част: “признава, че въпреки че се наблюдава съмнение и недоверие от двете страни, 

между много държави членки и Иран съществува също така дълга история и че 

Иран демонстрира амбиция да поддържа добри отношения с ЕС, което 

предоставя потенциал за отношения, основани на взаимно доверие и уважение; 

признава сложността на вътрешнополитическата ситуация в самия Иран и 

отново заявява, че ЕС няма за цел да се намесва във вътрешните политически 

решения в тази държава или в която и да било друга държава, но се стреми към 

сътрудничество, основано на взаимното зачитане на международните 

стандарти и принципи; счита, че пълно нормализиране на отношенията може 

да настъпи, успоредно с продължаващото изпълнение на Съвместния 

всеобхватен план за действие (СВПД), само чрез редовен и устойчив диалог и 

че непосредствен приоритет следва да бъде разширяването на обхвата на 

отношенията между ЕС и Иран в области, в които е налице общо съгласие за 

това; въпреки това счита, че крайната цел трябва да бъде създаването на 

партньорство между Иран и ЕС;” 

 
§ 10 

1-ва част: “отбелязва заявената цел от Иран за постигане на годишен темп на растеж от 8 

%; счита, че европейските инвестиции са от ключово значение, за да може 

Иран да постигне тази цел; подчертава факта, че Европейският съюз няма да 

пречи на законната стопанска дейност с Иран, нито на работещите с Иран 

международни дружества или финансови институции, стига те да спазват 

всички приложими закони; подчертава, че за да може Иран да реализира своя 

икономически потенциал, той ще трябва да предприеме стъпки за създаване на 

прозрачна икономическа среда, която благоприятства международните 

инвестиции, и да вземе мерки за борба с корупцията на всички равнища, по-

специално по отношение на спазването на препоръките на Специалната група 

за финансови действия (FATF), в които се разглеждат въпроси като спирането 

на потока на финансови средства към терористични организации;” 

2-ра част: “призовава ЕС да подкрепи изцяло усилията на Иран в този процес, по-

специално чрез подкрепа на дейността за изработване на двустранно 

инвестиционно споразумение между ЕС и Иран;” 
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§ 12 

1-ва част: “отбелязва, че Иран е втората по мащаб икономика в Близкия изток, с 

номинален БВП, който се оценява на 397 милиарда щатски долара през 2015 г.; 

освен това отбелязва, че търговията на ЕС с Иран в момента възлиза на около 8 

милиарда щатски долара и се очаква в следващите две години да нарасне 

четирикратно; припомня, че някога ЕС беше основният търговски партньор на 

Иран, и смята, че той следва да се стреми да си върне тази позиция; подкрепя 

разрастването на търговските отношения на ЕС с Иран и призовава ЕС да 

развива търговското, финансовото и икономическото си сътрудничество с Иран 

в интерес на подобряване на условията на живот и работа на иранските 

граждани и повишаване на регионалното развитие;” 

2-ра част: “счита, че разширяването на търговията и инвестициите с Иран може да 

допринесе в дългосрочен план за насърчаване на мира и стабилността в целия 

регион, ако ЕС потърси възможности за регионални инвестиционни схеми, 

например в областта на енергетиката и транспортните връзки;” 

 
§ 14 

1-ва част: “отбелязва, че Иран е най-голямата икономика в света извън СТО; подкрепя 

желанието на Иран да се присъедини към СТО; отбелязва, че настоящият 

мандат на ЕС за водене на преговори за споразумение за търговия и 

сътрудничество с Иран е остарял; призовава Комисията да проучи 

възможностите за укрепване на връзките в областта на търговията и 

инвестициите с цел по-голямо доближаване на Иран към правилата на СТО и 

защита на европейските инвестиции; подчертава, че една официална рамка за 

преговори ще позволи на ЕС да използва максимално предимствата, които има 

като най-големия интегриран пазар и икономически блок и да създаде форум за 

обмен и диалог; призовава ЕС да проучи възможността за възобновяване на 

преговорите за присъединяване на Иран към Световната търговска организация 

(СТО), тъй като членството в СТО ще доведе до по-нататъшна либерализация 

на иранската икономика за постигане на растеж, ще постави страната в 

рамките на глобалната, основана на правила система и ще предостави 

механизъм за подкрепа на необходимите икономически реформи с Иран и за 

търсене на отговорност от Иран във връзка с изпълнението на поетите 

международни ангажименти; призовава Комисията да използва тези преговори 

като възможност да настоява за ключови реформи в областта на трудовите 

права, основани на основните конвенции на МОТ;” 

2-ра част: “изразява загриженост във връзка със забавянето на назначаването на 

председател на работната група по присъединяването на Иран към СТО; 

призовава Комисията да упражни в пълна степен влиянието си за незабавното 

отстраняване на тази пречка и за започване на процеса на присъединяване на 

Иран към СТО; счита, че, за да бъде завършен процеса на присъединяване, 

Иран следва да бъде изваден от списъка за публично оповестяване на FATF;” 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_BG.doc 12 PE 593.069 

§ 21 

1-ва част: “приветства факта, че иранското правителство се стреми да привлича 

чуждестранни инвестиции, като потребност от преки чуждестранни 

инвестиции съществува във всички основни сектори на икономиката; 

отбелязва, че през следващите 10 години вероятно ще са необходими 

инвестиции в инфраструктура в размер на повече от 1 трилион долара,” 

2-ра част: “което създава възможности за европейските предприятия, включително в 

сферите на енергетиката, автомобилостроенето и самолетостроенето; 

приветства факта, че след подписването на СВПД 180 търговски делегации са 

посетили Техеран, включително от 15 държави – членки на ЕС, като знак за 

нарастващия интерес към икономическите отношения с Иран; призовава ЕС и 

неговите държави членки да проучат възможностите за използване на 

експортни кредитни гаранции за засилване на търговията, финансирането на 

проекти и инвестициите в Иран; подкрепя положителния резултат от 

сключването на споразуменията между иранското правителство и Airbus и 

Boeing като допълнителна мярка за изграждане на доверие след приемането на 

СВПД;” 

 
§ 22 

1-ва част: “отбелязва, че Иран има вторите по обем залежи на газ в света и четвъртите по 

обем залежи на нефт; счита, че сътрудничеството в областта на енергетиката 

може да изиграе значителна роля за диверсификацията на източниците на 

енергийни доставки за ЕС и намаляването на енергийната зависимост на 

държави членки от един единствен доставчик, като по този начин допринесе за 

енергийната сигурност на ЕС;” 

2-ра част: “счита, че вдигането на икономическите санкции има потенциала значително 

да увеличи разходите за нефтената и газовата промишленост, както и за други 

сектори на икономиката, които ще извлекат ползи от инвестициите и достъпа 

до нови технологии; призовава европейските предприятия да инвестират в 

иранския енергиен сектор; призовава по-специално ЕС да подкрепи 

разработването на технологии за ВПГ в Иран; изразява убеденост, че 

инвестициите на ЕС в Иран трябва да бъдат изцяло в съответствие с 

дългосрочните ангажименти на ЕС за декарбонизация;” 
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§ 30 

1-ва част: “потвърждава, че – при оценки, според които повече от 60 % от населението е 

под 30 годишна възраст – младото, добре образовано и технологично 

напреднало население в Иран и неговото динамично общество могат да 

предоставят конкретни възможности за насърчаване на междуличностните 

контакти с граждани на ЕС, основани на принципите на взаимност и уважение; 

счита, че програмите за младежки обмен са сред най-успешните дейности за 

сближаване на обществата и културите; следователно приветства нарасналия 

брой студенти от Иран по програмата „Еразмус Мундус“ в европейските 

университети като начин за борба с погрешните възприятия и стереотипите; 

призовава за засилване на сътрудничеството в областта на образованието, 

научните изследвания и иновациите чрез увеличаване на обмена на студенти и 

изследователи, включително сътрудничеството между университети, в 

областта, наред с другото, на околната среда, възобновяемите енергийни 

източници, правосъдието, правата на човека и доброто управление;” 

2-ра част: “призовава Комисията да увеличи бюджета за студенти от Иран по програмата 

„Еразмус Мундус“; приветства семинарите, които се проведоха наскоро в 

Техеранския университет, за повишаване на осведомеността относно 

потенциалните ползи, които иранските университети могат да извлекат от 

участието си в „Хоризонт 2020“; призовава иранското правителство да назначи 

национален координатор по „Хоризонт 2020“, който да предоставя техническа 

помощ и консултации на иранските университети във връзка с 

кандидатстването за проекти по линия на „Хоризонт 2020“; призовава 

Комисията да проучи възможността за подобряване на улесненията за ирански 

учени и изследователи с цел образование и обучение в европейски 

университети; призовава за създаване на програма на ЕС за съвместна работа 

между учени и студенти от Иран, държавите от ССПЗ и Европа с цел изучаване 

на опита и поуките от регионалната интеграция в Европа;” 

 
§ 33 

1-ва част: “счита, че Споразумението във връзка с ядрената програма на Иран дава 

възможност за сътрудничество при разрешаването на кризата със сигурността 

в региона; счита, че Иран може и следва да играе стабилизираща роля в 

региона;” 

2-ра част: “счита, че целият регион може да се възползва от нормализирането на 

отношенията с Иран; счита, че статутът на Иран като основен регионален 

участник следва да го насърчи да упражнява стабилизираща роля в региона; 

подчертава, че прегледът на Европейската политика за съседство (ЕПС), 

представен на 18 ноември 2015 г., предвижда включването на трети държави, 

съседни на партньорски държави на ЕС по линия на политиката за съседство, в 

разширена рамка за сътрудничество; следователно насърчава създаването на 

тематични рамки с оглед изготвяне на предложения за сътрудничество между 

Съюза, държавите – партньори по линия на южното съседство, и ключовите 

регионални участници като Иран по регионални въпроси като сигурността, 

енергетиката, както и управлението на бежанците;” 
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§ 37 

1-ва част: “приветства готовността на Иран да подкрепя настоящите усилия за постигане 

на стабилност в Ирак и настоятелно го призовава да поеме съществена роля в 

прекратяването на сектантското насилие, и призовава за допълнителни усилия 

за поставянето на всички милиции, действащи в страната, под ръководството 

на иракското правителство, така че да бъдат представени всички интереси;” 

2-ра част: “подчертава, че ЕС и Иран са изправени пред общи врагове в лицето на Даиш, 

Ал-Кайда, Ал-Нусра и други подобни посочени от Съвета за сигурност на 

ООН терористични организации, които се вдъхновяват от екстремистки 

извращения на исляма;” 

3-та част: “приветства иранския принос в борбата срещу ИДИЛ/Даиш, включително 

ранната му подкрепа за регионалното кюрдско правителство в Ербил, и 

признава решителния му принос в Ирак, чрез който беше спряно 

настъплението на ИДИЛ/Даиш и бяха възвърнати територии, подложени на 

джихадистки тероризъм;” 

4-та част: “изразява за сметка на това загриженост поради зачестилите сведения за 

пускането на свобода на висши кадри на Ал-Кайда; отбелязва споразумението 

между Иран и Австралия за обмен на разузнавателни данни относно борбата 

срещу ИДИЛ/Даиш;” 

 
§ 39 

1-ва част: “счита, че иранското революционно наследство и неговото учредяване като 

ислямска държава, както и основните различия между Иран и ЕС що се отнася 

до техните политически и институционални системи, не трябва да бъдат 

пречка за откритост и откровен и пряк диалог и за намиране на обща позиция 

по въпроси, свързани с демокрацията, принципите на правовата държава и 

правата на човека; призовава Ислямската република да разшири 

пространството за политически плурализъм; подчертава, че иранският 

парламент е про-реформистки и про-европейски и същевременно счита, че 

резултатите от изборите за парламент и съвет на експертите, проведени през 

февруари 2016 г., отразяват волята на иранския народ, предоставят възможност 

за по-задълбочено ангажиране с Европейския съюз и неговите държави членки, 

което следва да доведе до конструктивни отношения, както и до възможност за 

вътрешни икономически, политически и социални реформи;” 

2-ра част: “призовава Иран да позволи напълно провеждането на честни и свободни 

избори в съответствие с международните стандарти;” 

 
§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “ЕСВД и Комисията да подкрепят” 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 34 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “военното крило на Хизбула и” 

2-ра част: тези думи 
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13. Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на 

специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и 

изпирането на пари 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0284/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18, буква а) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18, буква б) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 27, буква б) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 42, буква б) § оригинален 

текст 

ПГ + 527, 94, 75 

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 52 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 53 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 54 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 71 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 78 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 80 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 82 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 545, 91, 61 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 42, буква б) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 25 

ECR: §§ 51, 52, 53, 54 

EFDD: §§ 78, 80, 82 

GUE/NGL: § 18, буква б) 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “противодействието на престъплението 

„присъединяване“ (т.е. принадлежността към престъпна организация), а не 

само на така наречените „целеви престъпления“ (престъпленията, за чието 

извършване съществува организацията); по-специално счита, че е необходимо 

членството в престъпна организация да бъде обявено за престъпление, 

независимо от извършването на целевите за тази организация престъпления; 

отново заявява, че този цикъл на политиката следва да включва” 

2-ра част: тези думи 

 

 
§ 18, буква а) 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “и престъплението „корупция“” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 71 

1-ва част: Целият текст с изключение на:“мигранти” 

2-ра част: тези думи 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 27, буква б) 

1-ва част: “подобряването на управлението на обезпечено и конфискувано имущество” 

2-ра част: “и повторното му използване за социални цели и за компенсации за 

семействата на жертвите и предприятията, пострадали от лихварство и рекет;” 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 73 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “в резултат на продължаващите потоци от 

бежанци към Европа” 

2-ра част: тези думи 
 

 

14. Правата на човека и миграцията в трети държави 

Доклад: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 264, 71 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 372, 299, 17 

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 344, 327, 16 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_BG.doc 18 PE 593.069 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 47 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 49 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 356, 333, 8 

§ 52 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 55 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 311, 372, 10 

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 58 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 61 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

 1 +  

2 +  

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 348, 340, 6 

§ 75 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 76 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 78 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 81 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 324, 364, 6 

§ 82 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 85 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 86 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 352, 329, 17 

§ 87 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 88 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 89 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 444, 176, 75 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 90 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 91 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 93 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение М § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Щ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АВ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АГ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 339, 333, 25 

 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: §§ 47, 55, 81, 88 

PPE: Съображения AВ, M, Щ, §§ 25, 40, 49, 52, 55, 58, 61, 69, 75, 78, 85, 86, 87 

ALDE: § 47 

GUE/NGL: §§ 82, 90, 91, 93 
 

Искания за разделно гласуване 

 
PPE: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “особено в рамките на собствените си граници,” 

2-ра част: тези думи 
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§ 9 

1-ва част: "призовава държавите да признаят своите задължения съгласно 

международното право във връзка с предоставянето на убежище и миграцията 

и да приемат необходимите национални закони за ефективно изпълнение на 

тези задължения, включително чрез предвиждане на възможността за подаване 

на молба за международна закрила;" 

2-ра част: "призовава в тези законодателства да се вземе предвид степента и естеството 

на преследването и дискриминацията, на които са подложени мигрантите;" 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "липсата на законни канали за миграция" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 29 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "сексуалното и репродуктивното" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 32 

1-ва част: "посочва, че изучаването на езика на приемащата държава може значително да 

подобри качеството на живот на мигрантите, както и тяхната икономическа и 

културна независимост, и също така да улесни достъпа им до информация за 

техните права в приемащото общество; счита, че органите на приемащата 

държава трябва да осигурят езиково обучение;" 

2-ра част: "препоръчва включването на мигрантите в целия процес на вземане на 

социални и политически решения;" 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "да получават договор на език, който разбират, 

и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 57 

1-ва част: "призовава държавите да ратифицират всички международни договори и 

конвенции, свързани с правата на човека, и да прилагат стандартите относно 

правата на мигрантите, които са включени в множество правни инструменти, 

включително в основните международни инструменти за правата на човека, 

както и в други инструменти, свързани с въпросите за миграцията, като 

например Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и 

протоколите към нея, както и Международната конвенция за защита на правата 

на всички работници мигранти и членовете на техните семейства;" 

2-ра част: "във връзка с това счита, че нератифицирането на последната от държавите – 

членки на Съюза вреди на политиките на Съюза в областта на правата на 

човека и на ангажимента, поет от Съюза по отношение на неделимостта на 

тези права;" 

 
§ 62 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "включването на правата на мигрантите и 

бежанците като отделна точка в дневния ред" 

2-ра част: тези думи 
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§ 68 

1-ва част: "признава ролята и приноса на гражданското общество в рамките на 

политическия диалог;" 

2-ра част: "подчертава важността на провеждането на консултации с гражданското 

общество в рамките на всички външни политики на Съюза, като се обърне 

специално внимание на пълното участие, прозрачността и подходящото 

разпространение на информация във всички политики и всички процеси, 

свързани с миграцията; припомня необходимостта от увеличаване на участието 

на женските организации за разрешаването на конфликти при вземането на 

решения и необходимостта от подходящо участие на жените бежанци, 

разселените жени и жените мигранти в решенията, които ги засягат;" 

3-та част: "приканва Комисията и ЕСВД да подобрят капацитета на националните 

институции за правата на човека в трети държави, с цел увеличаване на 

техните усилия за защита на правата на мигрантите и провеждане на борба с 

нечовешкото и унизително третиране, както и с изказванията, внушаващи 

омраза към мигрантите, както е посочено в Декларацията от Белград, приета от 

32 омбудсмана и национални институции за правата на човека;" 

 
§ 76 

1-ва част: "приветства интегрирането на миграцията в целите за устойчиво развитие 

(ЦУР), и по-специално в ЦУР 10, която определя рамката за провеждане на 

международна политика за развитие до 2030 г.; припомня, че държавите са 

поели ангажимент да си сътрудничат на международно равнище с цел 

гарантиране на безопасна, организирана и законна миграция, при пълно 

зачитане на правата на човека и хуманно отношение към хората, независимо от 

техния статут на мигранти, бежанци или разселени лица; отбелязва, че 

принудителното разселване е не само хуманитарен проблем, но и 

предизвикателство пред развитието, и че следователно е необходима по-добра 

координация между хуманитарните организации и тези, работещи в областта 

на развитието;" 

2-ра част: "счита, че изпълнението на ЦУР предоставя възможност за утвърждаване на 

основан на правата подход в политиките в областта на убежището и 

миграцията, както и за включване на насоките относно миграцията в 

стратегиите за развитие; призовава международната общност да приеме 

измерими показатели за целите за устойчиво развитие в областта на 

миграцията, както и да събира и публикува данни, разбити по съответни 

признаци, за достъпа на мигрантите до достоен труд, здравеопазване и 

образование, особено в развиващите се страни, приемащи мигранти, с цел да 

се подобри управлението на миграцията;" 

 
ALDE: 

§ 75 

1-ва част: "призовава за опрощаване на дълга на бедните държави, за да им се помогне да 

прилагат публични политики, гарантиращи зачитането на правата на човека;" 

2-ра част: "подчертава факта, че трябва да се съдейства за намирането на устойчиви 

решения за дълга, в т.ч. стандарти за отговорно получаване и отпускане на 

заеми, чрез многостранна правна уредба, приложима за процесите на 

преструктуриране на държавния дълг, с цел облекчаване на дълговото бреме и 

избягване натрупването на непоносим дълг, за да се създадат условия за защита 

на правата на човека в дългосрочен план;" 
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§ 81 

1-ва част: "подчертава, че споразуменията с трети държави трябва да са насочени към 

помощта за разрешаване на политическите, икономическите и социалните 

кризи, които предизвикват миграцията," 

2-ра част: "като това би допринесло за възпиране на миграционните потоци към 

границите на Европейския съюз;" 

 
GUE/NGL: 

съображение З 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "ефективни механизми за наблюдение и контрол 

на влизането и излизането на чужденци, както и" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение АГ 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "от страна на мигрантите, които трябва да бъдат 

готови да се адаптират към приемащото общество, без непременно да се 

отказват от своята национална културна идентичност, както и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "съгласувани ..., съвместно със САЩ и други 

международни партньори" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 88 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "и подкрепя засиленото управление на 

външните граници на Съюза" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 89 

1-ва част: "подчертава, че контрабандата на мигранти е свързана с трафика на хора и 

представлява сериозно нарушение на правата на човека;" с изключение на: "че 

контрабандата на мигранти е свързана с" и "и" 

2-ра част: "че контрабандата на мигранти е свързана с" и "и" 

3-та част: "припомня, че разполагането на мисии, като например EUNAVFOR MED, 

представлява средство за борба конкретно с контрабандата на мигранти; 

приканва Съюза да продължи и да засили този вид операции;" 
 

 

15. Корпоративната отговорност при сериозни нарушения на правата на човека 

в трети държави 

Доклад: Ignazio Corrao (A8-0243/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 370, 315, 12 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 569, 54, 74 

 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 28 

1-ва част: "приветства въведените от службите на Комисията необвързващи инициативи 

за частния сектор за отговорно управление на веригата за доставки," 

2-ра част: "но подчертава, че необвързващите инициативи в частния сектор не са 

достатъчни сами по себе си; призовава за спешно въвеждане на обвързващи и 

приложими правила и свързани с тях санкции и независими механизми за 

наблюдение;" 

 
§ 31 

1-ва част: "призовава Комисията спешно да представи законодателно предложение за 

контрол върху износа на изделия с двойна употреба," 

2-ра част: "тъй като технологии, създавани от европейските дружества, все още 

предизвикват нарушения на правата на човека по цял свят;" 
 

 

16. Стратегия на ЕС за втечнения природен газ и неговото съхранение 

Доклад: András Gyürk (A8-0278/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 2 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 353, 340, 6 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 557, 107, 28 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 527, 137, 35 

3 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 364, 321, 12 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 507, 155, 33 

4/ПГ + 542, 101, 47 

5/AN + 495, 160, 33 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 327, 358, 11 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 629, 26, 43 

2/ПГ + 516, 142, 38 

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

ПГ + 528, 98, 70 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 460, 198, 39 

§ 33 § оригинален 

текст 

ПГ + 560, 109, 23 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 325, 369, 3 

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 578, 108, 11 

2/ПГ + 337, 321, 28 

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 560, 131, 4 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 49 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 49 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 326, 306, 63 

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 53 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 54 § оригинален 

текст 

ПГ + 439, 199, 55 

§ 55 § оригинален 

текст 

ПГ + 439, 184, 67 

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 61 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ЕГ - 309, 358, 27 

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 70 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 354, 333, 5 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 71 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение А 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 347, 331, 15 

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Е § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 415, 223, 55 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: §§ 24 (3-та, 4-та и 5-та част), 29, 54, 55 

ECR: § 11 

S&D: § 11, изм. 2 

ENF: §§ 3 (2-ра част), 10 (2-ра част), 24 (2-ра част), 31, 32 (2-ра част), 33, 40, 46 (2-ра 

част), 54, 55 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 11 

Verts/ALE: Съображения Д, Е, З, §§ 27, 35, 49 

EFDD: §§ 51, 53, 63, 70, 71 
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Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "декарбонизацията, дългосрочната устойчивост 

на икономиката" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: “подчертава, че стратегията следва също да включва използването на втечнен 

природен газ (LNG) като алтернатива на развитието на инфраструктура за 

разпределение и пренос на газ в областите, в които това понастоящем не е 

ефективно от гледна точка на разходите;” 

2-ра част: “отбелязва, че малките инсталации за втечнен природен газ (LNG) могат да 

осигурят оптималната инфраструктура за увеличаване на използването на 

природен газ в райони, в които инвестициите в газова инфраструктура не са 

рентабилни, включително за увеличаване на използването на газ за 

производство на топлоенергия, като по този начин се ограничават т.нар. ниски 

коминни емисии;” 

 
§ 29 

1-ва част: “отбелязва, че намирането на ефективни по отношение на разходите и 

устойчиви от екологична гледна точка решения следва да бъде основен 

принцип при постигането на оптимални резултати на равнище ЕС и на 

регионално равнище,” 

2-ра част: “и призовава Комисията, държавите членки и националните регулаторни 

органи да разпределят ограничените налични ресурси за развитието на 

инфраструктура от критично значение с цел привличане на частни инвестиции 

за инфраструктура за втечнен природен газ (LNG) и междусистемни връзки;” 

 
§ 57 

1-ва част: “подчертава необходимостта от гарантиране на най-висока степен на опазване 

на околната среда при планирането, изграждането и използването на втечнен 

природен газ (LNG), както и при експлоатацията на местни резерви и 

източници, а така също и от спазване на международните трудови стандарти 

относно здравословните и безопасни условия на труд; подчертава 

необходимостта от повишаване на информираността относно екологичните, 

климатичните и социалните последствия, свързани с внесения втечнен 

природен газ (LNG); подчертава необходимостта да бъдат включени местните 

общности и да се разчитан а реалистични оценки относно потреблението и — 

в случай на строителство – планирането на новите инфраструктури; 

подчертава потенциала, който предлага преходът към втечнен природен газ 

(LNG) за прекратяване на зависимостта на морския транспорт от въглища;” 

2-ра част: “призовава ЕС да осигури финансова подкрепа за европейски проекти за тази 

цел;” 

 
§ 59 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "CO2" 

2-ра част: тази дума 
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§ 60 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “пълното прилагане на Директива 2014/94/ЕС за 

алтернативните горива, включително по отношение на изграждането на 

станции за зареждане с втечнен природен газ (LNG) по протежение на 

коридорите на трансевропейската транспортна мрежа и в морските и речните 

пристанища, като по този начин се заменят по-замърсяващите конвенционални 

горива; в тази връзка подчертава обаче” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 61 

1-ва част: “призовава за разработването на морските пътища, по-специално през 

Азорския архипелаг, който, предвид географското си местоположение, може да 

служи като основен пункт за зареждане по трансатлантическите маршрути за 

ВПГ; призовава Европейската комисия да предостави на разположение 

финансови средства в подкрепа на европейски проекти в тази област;” 

2-ра част: “призовава Европейската комисия да предостави на разположение финансови 

средства в подкрепа на европейски проекти в тази област;” 

 
§ 68 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “би могло не само да допринесе за целите на 

политиката в областта на климата, но също така “ 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 27 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “определянето ... за приоритет” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 39 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “подчертава, че това не следва да представлява 

допълнителна тежест за промишлеността;” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 40 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “постоянно” 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD: 

§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “счита, че този вид регионално сътрудничество 

на доброволна основа е високоефективен, и приветства подпомагащата роля на 

Комисията в тези договорености;” 

2-ра част: тези думи 

 



P8_PV(2016)10-25(VOT)_BG.doc 31 PE 593.069 

ENF: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “по-добро съгласуване на националните 

политики в областта на енергетиката, създаването на истински енергиен съюз с 

единен енергиен пазар и обща политика в областта на енергетиката, както и” и 

на: “счита в тази връзка, че по-нататъшното интегриране на енергийната 

политика следва да бъде в полза на държавите членки, в съответствие с целите 

на ЕС и международните задължения, както и със заявените цели, и следва да 

не бъде в противоречие с интересите на държавите членки или на техните 

граждани; подкрепя усилията за изготвяне на обща позиция на ЕС в 

многостранните институции и рамки в областта на енергетиката;” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 10 

1-ва част: “подчертава необходимостта от постигане на по-голяма диверсификация и 

гъвкавост на газовата система на ЕС,” 

2-ра част: “като по този начин се способства за изпълнението на основната цел на 

енергийния съюз за сигурни, устойчиви и конкурентни доставки на газ; 

призовава Комисията да разработи стратегия, която има за цел да намали 

зависимостта на ЕС от природния газ в дългосрочен план, което отразява 

поетия от него ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове до 

80 – 95% под равнищата от 1990 г. до 2050 г.,” 

3-та част: “и подчертава в тази връзка, че разглеждането на енергийната ефективност 

като „първи принцип“ и постепенното премахване на субсидиите за изкопаеми 

горива ще намали значително зависимостта на ЕС от вноса на изкопаеми 

горива;” 

 
§ 30 

1-ва част: “изразява загриженост във връзка с факта, че вносът на газ от Русия е със 7 % 

по-висок през 2015 г., отколкото през 2014 г., и относно факта, че през 2015 г. 

41 % от вноса на природен газ от държави извън ЕС е бил от Русия;” 

2-ра част: “подчертава, че втечненият природен газ и съхранението на газ играят 

жизненоважна роля за увеличаването на ефективността и за разгръщането на 

енергията от възобновяеми източници, но и за намаляването на зависимостта 

от руския газ;” с изключение на: жизненоважна” и на “но и за намаляването на 

зависимостта от руския газ;” 

3-та част: тези думи 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “противно на европейските интереси” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 46 

1-ва част: Целият текст с изключение на: “Комисията, Европейската служба за външна 

дейност и” и на “с цел насърчаване на основан на правила, прозрачен и добре 

функциониращ глобален пазар на газ;” 

2-ра част: тези думи 
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Verts/ALE, ENF: 

§ 24 

1-ва част: “подчертава, че по-широкото използване на капацитета за съхранение на 

Украйна ще бъде възможно единствено ако в Украйна бъде гарантирана 

подходяща и стабилна търговска и правна рамка, както и целостта на 

инфраструктурата за доставки, и при условие че е налице подходящото 

равнище на газови междусистемни връзки, така че енергията да може да тече 

свободно през границите без физически бариери; освен това подчертава, че с 

оглед на възстановяването в краткосрочен план на зависимия от газа 

промишлен сектор на Украйна” 

2-ра част: “ще трябва да се внася допълнително количество газ;” 

3-та част: “счита, че” 

4-та част: “ЕС следва да подкрепи Украйна в нейния преход от зависимост от руски 

природен газ” 

5-та част: “към втечнен природен газ (LNG);” 

 
Verts/ALE, S&D: 

§ 66 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да създадат стимули за 

транспортирането на втечнен природен газ (LNG) с железопътен транспорт, 

тъй като това, от една страна, ще намали автомобилния транспорт, а от друга 

страна, допринася за екологосъобразното и безопасно транспортиране на 

гориво," 

2-ра част: "което е устойчиво и с ниско съдържание на замърсители;" с изключение на 

думите "което е устойчиво и" 

3-та част: тези думи 
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17. Как да се стандартизира контролът върху риболова в Европа? 

Доклад: Isabelle Thomas (A8-0234/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 513, 148, 27 

§ 72 § оригинален 

текст 

ПГ + 500, 133, 40 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 581, 59, 48 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 69 (2-ра част), 72 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 69 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "на риболова от брега и спортния риболов," 

2-ра част: тези думи 
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18. Подобряване на свързаността и достъпността на транспортната 

инфраструктура в Централна и Източна Европа 

Доклад: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ - 129, 518, 41 

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ - 104, 545, 40 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

ПГ + 481, 147, 65 

§ 56 § оригинален 

текст 

ПГ + 568, 84, 40 

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

ПГ - 117, 539, 37 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 532, 142, 16 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: Съображение Ж, §§ 2, 22 

Verts/ALE: Съображение Ж, §§ 22, 34, 56 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D, PPE: Съображение Ж, §§ 2, 22 

Verts/ALE: Съображение Д, §§ 2, 32, 33 
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19. Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права 

Доклад: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 1 ENF ПГ - 120, 543, 29 

4 GUE/NGL  -  

§ 3 5 GUE/NGL  -  

след § 3 6 GUE/NGL разд.   

1 -  

2 -  

§ 5 § оригинален 

текст 

ПГ + 506, 161, 22 

след § 6 7 GUE/NGL разд.   

1 -  

2 -  

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 518, 145, 25 

§ 20, тире 1-3 § оригинален 

текст 

ПГ + 478, 192, 17 

§ 20, четвърто тире 2rev PPE ЕГ + 352, 287, 48 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 20, тире 5 § оригинален 

текст 

ПГ + 480, 176, 29 

§ 20 след тире 5 8 GUE/NGL  -  

§ 20, тире 6-7 § оригинален 

текст 

ПГ + 458, 205, 25 

съображение Н 3 GUE/NGL  -  

Приложение, 

последно позоваване 

§ оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 405, 171, 39 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: Изменение 1, §§ 5, 11, 20 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: Приложение, последно позоваване 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

Изменение 6 

1-ва част: "изразява своята дълбока загриженост относно липсата на прозрачност и 

демократична отчетност, характеризираща Еврогрупата;" 

2-ра част: "препоръчва Пактът на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава 

и основните права да се прилага и за Еврогрупата;" 

 
Изменение 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "в своето предложение за Пакт на ЕС за 

демокрацията, принципите на правовата държава и основните права" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Иржи Мащалка оттегли подписа си от измененията, внесени от групата GUE/NGL. 

 


