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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. Отговорна собственост и отговорни грижи за еднокопитни 

Доклад: Julie Girling (A8-0014/2017) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

едно гласуване ПГ + 656, 10, 27 

 

 

 

 

2. Живак***I 

Доклад: Stefan Eck (A8-0313/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

103 комисия ПГ + 663, 8, 28 

Изявление  104 комисия  +  

Изявление 105 комисия  +  

Проект на законодателен акт* 

текстът като цяло 103 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-58 

62-102 

комисия  ↓  

член 10, § 1 103СЧ комисия  ↓  

106 EFDD ПГ ↓  

59 комисия  ↓  

член 10, след § 1 107 EFDD ПГ ↓  

103СЧ комисия  ↓  

60 комисия  ↓  

108 EFDD ПГ ↓  

103СЧ комисия  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

61 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 106, 107, 108 
 

Разни: 

Изменения 109 и -111 бяха заличени. 

* Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да предложат 

гласуване на измененията по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува евентуалното 

предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността). 
 

 

 

3. Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за 

корпоративното управление***I 

Доклад: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно 

споразумение 

32 комисия ПГ + 646, 39, 13 

 

 

Разни: 

Докладът беше върнат за ново разглеждане в комисия на 8 юли 2015 г. с оглед на провеждането 

на междуинституционални преговори. 
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4. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие***I 

Доклад: Vicky Ford (A8-0251/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

109= 

122= 

ENF 

EFDD 

ПГ - 123, 562, 14 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

107 комисия ПГ + 491, 178, 28 

Съвместна 

декларация 

108 rev комисия  +  

Проект на законодателен акт* 

текстът като цяло 107 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-8 

11-15 

17 

19 

21 

23-24 

26-40 

42 

44-55 

57-60 

66 

68-74 

76-80 

82-83 

85 

87 

90 

96-98 

100-

106 

комисия  
↓ 

 

член 2, § 2 41 комисия  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

129 EFDD  
↓ 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 4, § 1 141 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

член 4, § 2 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

43 комисия  
↓ 

 

130 EFDD ПГ 
↓ 

 

член 4, § 2, след § 4 142 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 5, § 1, уводна 

част 

121 EFDD  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 5, § 2, § 1 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

143 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

56 комисия  
↓ 

 

член 5, § 3 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 5б 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 6 136з EFDD ПГ 
↓ 

 

119 ALDE  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 6, § 3 107СЧ комисия  
↓ 

 

61 комисия  
↓ 

 

62 комисия  
↓ 

 

63 комисия  
↓ 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 6, след § 3 144 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

145 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

148 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

член 7 149 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

64-65 комисия  
↓ 

 

член 10 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

150 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

67 комисия  
↓ 

 

член 10б, § 2 153 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

120+ 

152 

ALDE 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

107СЧ комисия  
↓ 

 

член 10б, § 3 107СЧ комисия  
↓ 

 

154 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

член 10в 75 комисия  
↓ 

 

113= 

151+ 

155= 

ALDE 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 12, § 2 156 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

81 комисия  
↓ 

 

член 13, § 4 84 комисия  
↓ 

 

157 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

член 13a 131 EFDD  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

86 комисия  
↓ 

 

член 16a 146 EFDD ПГ 
↓ 

 

88 комисия  
↓ 

 

член 17 114 ALDE  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

89 комисия  
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория А 

133з EFDD ПГ 
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория А, § 6 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

158 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

91= 

115= 

комисия 

ALDE 

 
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория А, след 

§ 6 

92 комисия  
↓ 

 

159 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_BG.docx 8 PE 601.334 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Приложение І, част 

II, категория А, след 

§ 7 

107СЧ комисия  
↓ 

 

93+94 комисия  
↓ 

 

160 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

116 ALDE  
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория А, след 

§ 8 

107СЧ комисия  
↓ 

 

95 комисия  
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория Б, § 7 

147з EFDD ПГ 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

161 повече от 38 

членове на 

ЕП 

ПГ 
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория В, § 5 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

162 повече от 38 

членове на 

ЕП 

ПГ 
↓ 

 

99 комисия  
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория В, § 6 

117з= 

163з= 

100з= 

ALDE 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

комисия 

ПГ 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

Приложение І, част 

II, категория Г 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

118 ALDE  
↓ 

 

Приложение І, част 

III 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

164 повече от 38 

членове на 

ЕП 

ПГ 
↓ 

 

съображение 4 9 комисия  
↓ 

 

123 EFDD  
↓ 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение 5 124з EFDD ПГ 
↓ 

 

10 комисия  
↓ 

 

след съображение 7 16 комисия  
↓ 

 

137 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

съображение 8 125 EFDD  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

18 комисия  
↓ 

 

съображение 9 126з EFDD ПГ 
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

138 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

139 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

съображение 10 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

127 EFDD ПГ 
↓ 

 

20 комисия  
↓ 

 

съображение 12 107СЧ комисия  
↓ 

 

22 комисия  
↓ 

 

§ оригинален 

текст 

ПГ 
↓ 

 

след съображение 13 140 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 
↓ 

 

съображение 14 107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

128 EFDD ПГ 
↓ 

 

25 комисия  
↓ 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_BG.docx 10 PE 601.334 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение 17 110 EFDD  
↓ 

 

107СЧ комисия ПГ 
↓ 

 

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 122, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 136, 146, 147 

ENF: изменения 94, 107, 109, 122, 160, 164 

повече от 38 

членове на ЕП 

Приложение І, част II, категория А, точка 8 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 38 

членове на ЕП 

изменение 107СЧ член 5, параграф 3, член 6, параграф 3, Приложение I, част II, 

категория A, § 7   

Приложение I, част II, категория A, § 8 

ALDE: изменение 107СЧ съображение 14, член 5, § 3, член 5 б 

Предложение на Комисията: съображение 12 и член 6, § 3 (изменение 63) 
 

Разни: 

Изменения 111, 112, 132, 134 и 135 бяха заличени. 

* Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да предложат 

гласуване на измененията по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува евентуалното 

предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността). 
 

 

5. Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори 

и отпадъци от електрическо и електронно оборудване***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

34 ENF  -  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-10 

12-19 

21-24 

27-32 

комисия  +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

11 комисия разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

20 комисия поотд. +  

25 комисия поотд. +  

26 комисия поотд./

ЕГ 

- 214, 479, 2 

33 комисия поотд. +  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 624, 67, 6 

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменение 26 

ENF: изменения 20, 25, 33 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

изменение 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "следва да се постави акцент върху това 

да се гарантира, че превозите на отпадъци са в съответствие с принципите и 

изискванията на законодателството на Съюза за опазване на околната среда, и 

по-специално принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и 

самодостатъчност" и "Държавите членки следва да предприемат необходимите 

мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци." 

2-ра част: тези думи 
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6. Отпадъци***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

243 ENF  -  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-6 

8-13 

16-17 

19-31 

33-34 

37 

40-41 

43-80 

83-97 

99 

101-

103 

105 

108-

119 

121 

124-

126 

147-

154 

156-

162 

164-

165 

167-

168 

170-

173 

175-

182 

186-

197 

199 

201-

211 

214-

220 

222-

223 

225-

230 

232-

233 

комисия  +  

7 комисия разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

1 +  

2 +  

14 комисия разд.   

1 +  

2 +  

15 комисия поотд. +  

32 комисия разд.   

1 +  

2 +  

35 комисия поотд. +  

38 комисия поотд./

ЕГ 

- 294, 376, 25 

39 комисия поотд. +  

82 комисия поотд. +  

98 комисия поотд. +  

100 комисия поотд. -  

104 комисия поотд. +  

106 комисия поотд. -  

107 комисия поотд. +  

120 комисия поотд. +  

122 комисия поотд. +  

123 комисия поотд. +  

127 комисия поотд. +  

145 комисия разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

146 комисия разд.   

1 +  

2 +  

163 комисия поотд. -  

166 комисия поотд. +  

169 комисия разд.   

1/ПГ + 596, 91, 11 

2/ПГ + 351, 329, 13 

174 комисия поотд. +  

198 комисия разд.   

1 +  

2 +  

212 комисия поотд. +  

213 комисия разд.   

1 +  

2 +  

221 комисия разд.   

1 +  

2 +  

231 комисия поотд. +  

член 3, точка 1а 247 ENF  -  

член 3, точка 1 а, 

първа подточка, 

буква а 

81СЧ комисия  +  

член 3, точка 1 а, 

първа подточка, 

буква б 

81СЧ комисия ЕГ + 353, 334, 10 

251 PPE ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 3, точка 1 а, 

след втора алинея 

81СЧ комисия  +  

член 3, точка 20,  

след буква г 

235 VERTS/ALE  -  

член 8a 126з ECR ПГ - 135, 561, 1 

127-

137 

139-

144 

комисия  +  

138 комисия  -  

член 9, § 1,  след тире 

4 

239 EFDD ПГ - 121, 532, 46 

240 EFDD ПГ - 118, 547, 31 

член 9, след § 3 236 S&D, 

Verts/ALE 

 +  

член 9 б 155 комисия ПГ + 599, 91, 8 

член 11б 248 ENF  -  

183-

185 

комисия  +  

член 22, § 1, алинея 2 237 VERTS/ALE  +  

200 комисия  ↓  

член 22, след § 2 238 VERTS/ALE  +  

242 S&D  +  

член 38, § 1 249з ENF  -  

224 комисия  +  

преди приложение I 241 EFDD ПГ - 280, 398, 20 

234 комисия поотд. +  

съображение 6 244 ENF  -  

18 комисия  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение 12 245з ENF  -  

36 комисия  +  

съображение 14 42 комисия ЕГ + 402, 289, 5 

250 PPE  ↓  

съображение 19 246з ENF  -  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 576, 95, 27 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменения 169, 251 

ENF: изменение 155 

EFDD: изменения 239, 240 и 241, член 8 а 

ECR, Verts/ALE: изменения 169, 252 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: изменения 15, 35, 39, 82, 98, 104, 107, 120, 122, 123, 127, 166, 174, 212, 221, 231, 

234 

S&D: изменения 100, 106, 163 

PPE: изменения 38, 138 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 221 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "г) представя цялостен преглед на 

законодателството на Съюза в областта на екодизайна с цел да се разшири 

приложното му поле, така че да обхване всички основни групи продукти, 

включително такива, които не са свързани с енергопотреблението, и 

постепенно да включи релевантни характеристики на ефективното използване 

на ресурсите в задължителните изисквания за дизайн на продуктите и да 

адаптира разпоредбите за екомаркировка.“;" 

2-ра част: тези думи 

 

ENF: 

изменение 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "търговски и промишлени отпадъци" и 

"и хранителни отпадъци" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "като се стремят да го отделят от 

икономическия растеж" 

2-ра част: тези думи 
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изменение 145 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "б) прекъсване на връзката между 

образуването на отпадъци и икономическия растеж;" и: "г) цел на Съюза за 

намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. в 

сравнение с базовата линия за 2014 г.;" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 146 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "намаляване на общия обем на 

образуването на хранителни отпадъци" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 198 

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

2-ра част: тези думи 

 
изменение 213 

1-ва част: "Европейската агенция за околна среда публикува на всеки две години доклад, 

съдържащ преглед на постигнатия напредък по изпълнението и прилагането на 

програми за предотвратяване на отпадъци, както и постиженията по отношение 

на целите на програмите за предотвратяване на отпадъци за всяка държава 

членка поотделно и за Съюза като цяло," 

2-ра част: "включително информация за напредъка, осъществен в посока прекъсване на 

връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и във 

връзка с прехода към кръгова икономика" 

 

Verts/ALE: 

изменение 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да се увеличава разпространението на 

енергия от възобновяеми източници" 

2-ра част: тези думи 

 

ECR, PPE: 

изменение 169 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: "70%" 

2-ра част: тази дума 
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7. Депониране на отпадъци***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

47 ENF  -  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-3 

5-15 

17-21 

23-28 

30-34 

37-40 

42-46 

комисия  +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

29 комисия ПГ + 392, 287, 17 

41 комисия поотд. +  

член 1, преди § 1 22 комисия  -  

52 rev PPE  +  

член 5, след § 6 50 GUE/NGL ЕГ - 108, 585, 4 

член 5а 49з ENF  -  

35 комисия  +  

36 комисия  +  

след съображение 1 51 PPE  +  

4 комисия  ↓  

съображение 9 48з ENF  -  

16 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 583, 95, 18 

 

Искания за поименно гласуване 

 

Verts/ALE, ECR, PPE:  изменение 29 

ENF:                              изменение 47 
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Искания за  гласуване поотделно 

ENF: изменение 41 
 

 

8. Опаковки и отпадъци от опаковки ***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

86 ENF  -  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-2 

4-18 

20 

22-26 

28-38 

41-49 

54-56 

58-64 

67 

69-84 

комисия  +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

3 комисия разд.   

1 +  

2 +  

21 комисия поотд. +  

27 комисия поотд. -  

39 комисия разд.   

1 +  

2 +  

40 комисия разд.   

1 +  

2 +  

50 комисия разд.   

1/ПГ + 599, 45, 54 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 358, 304, 31 

51 комисия разд.   

1/ПГ + 597, 48, 55 

2/ПГ + 360, 309, 25 

52 комисия разд.   

1/ПГ + 632, 41, 26 

2/ПГ + 361, 304, 28 

53 комисия разд.   

1/ПГ + 621, 51, 25 

2/ПГ + 359, 300, 28 

57 комисия разд.   

1 +  

2 +  

68 комисия разд.   

1 +  

2 -  

член 4, § 1, след 

алинея 2 

85 VERTS/ALE ПГ - 333, 343, 23 

член 6 б 88з ENF  -  

65-66 комисия  +  

след съображение 5 89 PPE  +  

19 комисия  ↓  

съображение 13 87з ENF  -  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 582, 88, 28 
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Искания за поименно гласуване 

ECR: изменения 50, 51, 52, 53 

Verts/ALE: изменение 85 

ENF: изменение 86 

PPE: изменения 50, 51 (2-ра част), 52, 53 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: изменение 27 

ENF: изменение 21 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR, PPE: 

изменение 50 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: "70%" 

2-ра част: тази дума 

 
изменение 51 

1-ва част: увод 

2-ра част: подточки i) до vi) 

 
изменение 52 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "80%" 

2-ра част: тази дума 

 
изменение 53 

1-ва част: увод 

2-ра част: подточки i) до iv) + заличаване на подточка v) 

 

S&D: 

изменение 68 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "или всяка комбинация от тях, от 

остатъчните отпадъци" 

2-ра част: тези думи 

 

Verts/ALE: 

изменение 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да се засилва разпространението на 

енергията от възобновяеми източници" 

2-ра част: тези думи 

 

ENF: 

изменение 39 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "търговски и промишлени отпадъци" 

2-ра част: тези думи 
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изменение 40 

1-ва част: "Държавите членки приемат мерки за намаляване до минимум на 

въздействието върху околната среда на опаковките и допринасят за 

постигането на целите на предотвратяването на образуването на отпадъци, 

залегнали в параграф -1 от член 9 от Директива 2008/98/ЕО. Тези мерки 

включват разширена отговорност на производителя, съгласно определението в 

третата алинея в член 8, параграф 1, както и стимули за използването на 

опаковки за многократна употреба. Държавите членки предприемат мерки за 

постигане на устойчиво намаление на потреблението на опаковки, които не са 

рециклируеми, както и на прекомерното опаковане. Тези мерки не излагат на 

риск хигиената или безопасността на храните. Освен това държавите членки 

могат да предприемат други действия, които се приемат след консултации със 

стопанските субекти и организациите на потребителите и екологичните 

организации, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от 

многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на 

предотвратяването. Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата 

директива, определени в член 1, параграф 1.” 

2-ра част: "Държавите членки използват подходящи икономически инструменти и други 

мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. 

Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа 

към Директива 2008/98/ЕО." 

 
изменение 57 

1-ва част: Целият текст с изключение на буква б) 

2-ра част: буква б) 
 

 

9. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 - 2015 г. 

Доклад: Ernest Urtasun (A8-0046/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 305, 368, 20 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 340, 331, 15 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 313, 20 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 324, 302, 69 

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 354, 318, 15 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 339, 305, 44 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 597, 40, 59 

2/ПГ + 426, 221, 35 

3/ПГ + 370, 286, 34 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 568, 60, 66 

2/ПГ + 530, 112, 40 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 526, 127, 40 

§ 37 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 462, 154, 69 

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 309, 29 

3 +  

§ 46 1 S&D ПГ + 428, 221, 44 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

3/ПГ ↓  

4/ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 47 2 ECR ПГ - 216, 408, 67 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 48 § оригинален 

текст 

ПГ + 454, 125, 100 

§ 50 § оригинален 

текст 

ПГ + 471, 160, 57 

§ 60 § оригинален 

текст 

ПГ + 356, 273, 54 

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение У § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АГ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 323, 328, 37 

съображение АЗ § оригинален 

текст 

ПГ + 388, 255, 51 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 369, 188, 133 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: съображение АЗ, § 46 (3-та част), изменение 1 

ECR: изменение 2 

S&D: §§ 15 (2-ра част), 22, 31, 33 (2-ра част), 46, 48, 60, съображение AЗ 

Verts/ALE: §§ 4 (2-ра част), 22 (3-та част), 31 (2-ра част), 33 (2-ра част), 38 (2-ра част), 46, 

48, 50, 60, съображение AЗ 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: съображения У, AЗ, §§ 18, 37, 40, 47, 48, 50, 60 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Г 

1-ва част: "като има предвид, че през 2015 г. равнището на заетост на жените достигна 

най-високата си стойност за всички времена от 64,5%, но продължи да бъде 

доста под това за мъжете, което беше 75,6%; като има предвид, че, за 

съжаление, има четири пъти по-голяма вероятност жените, често без да го 

желаят, да постъпват и да остават на работа на непълно работно време, 

отколкото мъжете;" 

2-ра част: "като има предвид, че много млади хора остават бедни, въпреки че работят, по-

специално в Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Португалия и 

Словакия;" 

 
съображение АГ 

1-ва част: "като има предвид влошаването на условията на живот на някои групи жени, 

често изправени пред увеличаване на множеството трудности и рискове, както 

и високото равнище на дискриминация;" 

2-ра част: "по-специално на жените с увреждания, жените, полагащи грижи за зависещи 

от тях лица, възрастните жени, жените от малцинствата и жените имигрантки, 

жените бежанци и жените, търсещи убежище, жените с ниско или без 

образование, жените, които са били жертва на насилие, основано на пола, 

жените от общността на ЛГБТИ и др.;" 

 
§ 4 

1-ва част: "отправя искане към Комисията за по-добра оценка, за предприемане на мерки, 

насочени към и целящи предприемане на стъпки за предотврати въздействието 

на тези съкращения на разходите в публичния сектор, които оказват 

отрицателно въздействие върху правата на жените и равенството между 

половете в държавите членки; " 

2-ра част: "изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че политиките на строги 

икономии значително забавят напредъка в постигането на равенство между 

половете и следователно маргинализират жените в обществото и на работното 

място;" 

 
§ 5 

1-ва част: "изразява съжаление относно липсата на включване на равенството между 

половете в стратегията „Европа 2020“ и призовава за включването на цялостно 

и по-силно интегриране на принципа на равенство между половете в нея, като 

се обърне внимание на структурните причини за бедността сред жените," 

2-ра част: "по-специално в рамките на формулирането на специфични за всяка държава 

препоръки в контекста на европейския семестър, и за специфични политически 

насоки относно намаляването на неравенството между половете, които да 

бъдат включени в годишния обзор на растежа;" 

 
§ 6 

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

възрастните жени и самотните майки, жените, които са жертви на насилие, 

основано на пола, жените с увреждания, жените мигранти, жените, търсещи 

убежище, жените бежанци и жените от малцинствата" 

2-ра част: тези думи 
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§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "която да включва транссексуалните и 

интерсексуалните лица" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 15 

1-ва част: "призовава Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, да 

предложи амбициозен, всеобхватен пакет от законодателни и незаконодателни 

мерки относно равновесието между личния и професионалния живот като част 

от работната програма на Комисията за 2017 г., като вземе предвид обявения 

европейски стълб на социалните права" 

2-ра част: "и включи преразглеждане на съществуващите директиви за отпуска по 

майчинство и за отглеждане на дете, както и предложенията за директиви 

относно отпуска по бащинство и отпуска за полагане на грижи, и насърчи 

ползването на отпуска на равни начала от мъже и жени в договореностите за 

всички категории работници;" 

 
§ 19 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "насърчава Португалия, Нидерландия, 

Люксембург, Финландия, Италия, Малта и Естония да постигнат другата цел и 

призовава Полша, Хърватия и Румъния, където и двете цели продължават да 

бъдат далеч от постигане, да увеличат усилията си за предоставяне на 

официални заведения за грижи за деца с цел да се допринесе за по-добър 

баланс между личния и професионалния живот на работещите;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 20 

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

2-ра част: "към Комисията и" 

3-та част: "Европейска"  

 
§ 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "и за труд с равна стойност" и: "и да 

изискват от дружествата да въведат вътрешни механизми за откриване на 

разликите в заплащането" 

2-ра част: "и за труд с равна стойност" 

3-та част: "и да изискват от дружествата да въведат вътрешни механизми за откриване на 

разликите в заплащането" 

 
§ 23 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "счита, че е необходимо спешно да се 

разработи на равнището на ЕС определение на принципа на равно заплащане 

за равен труд и за труд с равна стойност" 

2-ра част: "счита, че е необходимо спешно да се разработи на равнището на ЕС 

определение на принципа на равно заплащане за равен труд и за труд с равна 

стойност" 

 



P8_PV(2017)03-14(VOT)_BG.docx 29 PE 601.334 

§ 24 

1-ва част: "осъжда факта, че в повече от половината държави членки се е увеличила 

разликата в пенсиите между половете;" 

2-ра част: "насърчава Кипър, Германия и Нидерландия да намалят разликата между 

пенсиите на мъжете и жените, която е почти 50%; призовава Малта, Испания, 

Белгия, Ирландия, Гърция, Италия и Австрия да премахнат 

неравнопоставеността на половете по отношение на пенсиите, тъй като между 

11% и 36% от жените в тези държави нямат достъп до пенсия;" 

 
§ 25 

1-ва част: "поздравява правителството на Швеция за постигането на равенство при 

представителството с оглед на пола и Словения и Франция за постигането на 

виртуално равенство и насърчава Унгария, Словакия и Гърция, които са 

съставили правителства без жени, да гарантират, че жените са достатъчно 

представени на всички равнища на вземането на политически и икономически 

решения;" 

2-ра част: "призовава държавите членки да гарантират равнопоставеността на половете 

на високите постове в техните правителства, институции и обществени 

организации, както и в избирателните списъци, за да се осигури равно 

представителство в общинските съвети и в регионалните и националните 

парламенти, както и в Европейския парламент;" 

3-та част: "подчертава, че различни проучвания показват, че адекватните законодателни 

действия може да доведат до бърза промяна в баланса между половете в 

политиката; споделя мнението, изразено от Комисията, в което се посочва, че 

за да бъдат квотите ефективни, следва да бъдат съчетани с правила за реда на 

списъците на кандидатите и за подходящи санкции в случай на неизпълнение;" 

 
§ 31 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "призовава Съвета да задейства клаузата 

за преход, като приеме единодушно решение за добавяне на насилието, 

основано на пола, към областите на престъпност, посочени в член 83, параграф 

1 от ДФЕС" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 33 

1-ва част: “приветства напредъка на държавите членки при подписването на Конвенцията 

от Истанбул – първия правно обвързващ инструмент за предотвратяване и 

борба с насилието срещу жените на международно равнище; и настоятелно 

призовава тези 14 държави членки, които все още не са я ратифицирали, да 

направят това незабавно; приветства предложението на Комисията от март 

2016 г. за присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул; призовава 

Съвета и Комисията да ускорят преговорите за подписване и сключване на 

Конвенцията от Истанбул и подкрепя присъединяването му без резерви и на 

широка основа;  освен това призовава Комисията да включи определение за 

насилие, основано на пола, в съответствие с разпоредбите на Директива 

2012/29/ЕС и да представи възможно най-скоро цялостна европейска стратегия 

за предотвратяване и борба срещу насилието, основано на пола," 

2-ра част: "която да съдържа обвързващ законодателен акт;" 
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§ 38 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да включат мерки за закрила на 

жените и ЛГБТИ лицата от тормоз на работното място;" 

2-ра част: "призовава Комисията да преразгледа настоящото Рамково решение на ЕС 

относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 

посредством наказателното право, за да включи сексизма, престъпленията, 

продиктувани от предразсъдъци, и подбуждането към омраза въз основа на 

сексуална ориентация, полова идентичност и полови характеристики;" 

 
§ 42 

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

на половата идентичност за цялата продължителност на процедурите за 

убежище като мярка за превенция на насилието" 

2-ра част: "незабавно" 

3-та част: "и незабавно признаване на половата идентичност за цялата продължителност 

на процедурите за убежище като мярка за превенция на насилието" 

 
§ 46 

1-ва част: "припомня, че жените трябва да имат контрол върху сексуалното и 

репродуктивното си здраве и права;" 

2-ра част: "призовава всички държави членки да гарантират улеснен достъп на жените до 

доброволно семейно планиране и до пълната гама от услуги в областта на 

репродуктивното и сексуалното здраве, включително контрацепция" 

3-та част: "и аборт" 

4-та част: "призовава държавите членки и Комисията да предприемат действия, за 

повишаване на обществената осведоменост с цел мъжете и жените да бъдат 

напълно наясно с правата и отговорностите си, когато става въпрос за 

сексуални и репродуктивни въпроси;" 
 

 

10. Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и 

услуги и предоставянето на стоки и услуги 

Доклад: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 470, 147, 69 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

ПГ + 381, 258, 46 

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 343, 333, 17 

позоваване 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 573, 73, 42 

2/ПГ + 392, 223, 68 

позоваване 15 § оригинален 

текст 

ПГ + 401, 252, 32 

съображение И § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Й § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Л § оригинален 

текст 

ПГ + 390, 259, 43 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 499, 104, 81 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: позовавания 8, 15, §§ 10, 34, съображение Л 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: позоваване 15, съображения И, Й, Л, §§ 10, 34 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

позоваване 8 

1-ва част: "като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно 

предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие 

(Истанбулска конвенция)" 

2-ра част: "и член 3 от нея, в който „пол“ се определя като „социално изградени роли, 

поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за 

подходящи за жените и за мъжете“," 

 
§ 23 

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

2-ра част: тези думи 
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§ 38 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 39 

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

2-ра част: тези думи 
 

 

11. Средства от ЕС за равенството между половете 

Доклад: Clare Moody (A8-0033/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 282, 380, 25 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 453, 172, 56 

§ 52 § оригинален 

текст 

ПГ - 327, 333, 22 

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 480, 116, 87 

след § 55 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 430, 179, 67 

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 425, 176, 78 

3/ПГ + 407, 203, 59 

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 356, 289, 40 

3/ПГ + 440, 170, 73 

§ 67 § оригинален 

текст 

ПГ - 325, 328, 25 

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 78 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 609, 50, 24 

2/ПГ + 352, 306, 16 

§ 79 § оригинален 

текст 

ПГ - 310, 318, 56 

§ 80 1 докладчик ПГ + 332, 305, 51 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 437, 166, 80 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: изменение 1 

PPE: изменение 2 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 35 (2-ра част), 55 (2-ра част), 56 (2-ра част), 79, 80 

Verts/ALE: изменение 2, §§ 52, 67, 56 (3-та част), 62 (2-ра и 3-та част) 

S&D: §§ 67, 78, изменение 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 13, 52, 67, 79, 80, 
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Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "неплатеният труд е важен елемент от 

икономическата ефективност, както и че" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 17 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "включително относно сексуалното и 

репродуктивното здраве" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 55 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "включително достъп до контрацепция, 

спешна контрацепция и услуги за аборт" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 56 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "свързана със сексуалното и 

репродуктивното здраве и права" и "като например претърпели насилие жени, 

включително сексуално насилие, непридружени малолетни и непълнолетни 

лица и  други изложени на риск групи, включително ЛГБТИ лица" 

2-ра част: "свързана със сексуалното и репродуктивното здраве и права" 

3-та част: "като например претърпели насилие жени, включително сексуално насилие, 

непридружени малолетни и непълнолетни лица и  други изложени на риск 

групи, включително ЛГБТИ лица" 

 
§ 62 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "мигранти" и "както и ЛГБТИ лица" 

2-ра част: "мигранти" 

3-та част: "както и ЛГБТИ лица" 

 
§ 69 

1-ва част: "cчита, че финансирането на равнище ЕС в размер на 6,17 милиарда евро в 

рамките на текущата МФР, предназначено за постигане на целите на 

стратегическата по отношение на равенството между половете ангажираност, 

представлява първа стъпка в тази насока," 

2-ра част: "и изисква увеличаване на тази сума в следващата МФР;" 

 
§ 78 

1-ва част: "изразява своята загриженост относно очевидната липса на баланс между 

половете в условията на извънредна отдалеченост между всички институции 

на ЕС, която се наблюдава и сред членовете на Сметната палата, наброяващи 

понастоящем 28 мъже и само три жени (с две по-малко от началото на 2016 г.);" 

2-ра част: "призовава Съвета от сега нататък и до постигането на приемлив баланс да 

предлага на Парламента двама кандидати, мъж и жена, за всяко бъдещо 

назначение;" 
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12. Последици за основните права, породени от големи информационни масиви 

Доклад: Ana Gomes (A8-0044/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 364, 253, 63 

3 +  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

съображение О § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 561, 71, 49 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 3, 13, 14, 20, 27, 28 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

съображение К 

1-ва част: "като има предвид, че секторът на големите информационни масиви нараства с 

40% годишно, т.е. седем пъти по-бързо от пазара на информационни 

технологии; като има предвид, че концентрацията на големи бази данни, 

генерирани с нови технологии, предоставя ключова информация на големите 

корпорации, което дава тласък за безпрецедентна промяна в баланса на силите 

между граждани, правителство и участници от частния сектор;" 

2-ра част: "като има предвид, че подобна концентрация на власт в ръцете на 

корпорациите би могла да способства за укрепване на монополите и на 

практиките за злоупотреба и да има негативен ефект върху правата на 

потребителите и справедливата конкуренция на пазара;" 

3-та част: "като има предвид, че интересите на отделния човек и защитата на основните 

права следва да продължат да бъдат обект на наблюдение в контекста на 

сливане на големи информационни масиви;" 

 
съображение О 

1-ва част: "като има предвид, че анализите на данни и алгоритмите оказват все по-голямо 

въздействие върху информацията, която е достъпна за гражданите;" 

2-ра част: "като има предвид, че нередното използване на тези методи може да застраши 

основното право на получаване на информация, както и свободата и 

плурализма на медиите; като има предвид, че системата на публично 

радиоразпръскване в държавите членки е пряко свързана с демократичните, 

социалните и културните потребности на всяко общество, както и с 

необходимостта от запазване на плурализма на медиите, както се посочва в 

Протокола относно системата на публичното радиоразпръскване в държавите 

членки, приложен към Договора от Амстердам (11997D/PRO/09);" 
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§ 4 

1-ва част: "подчертава, че слабите познания и разбиране на отделните хора за естеството 

на големите информационни масиви оставя възможност за ползване на лична 

информация и по непредвиден начин;" 

2-ра част: "отбелязва, че образоването и осведомяването относно основните права е от 

първостепенна важност в ЕС;" 

3-та част: "настоятелно призовава институциите на ЕС и държавите членки да 

инвестират в цифровата грамотност и повишаването на осведомеността за 

цифровите права, неприкосновеността на личния живот и защитата на данните 

сред гражданите, включително и сред децата; подчертава, че този тип 

образоване следва да бъде насочен към разбиране на принципите/логиката на 

начина, по който функционират алгоритмите и автоматизираните процеси на 

вземане на решения, и към това как те да се тълкуват по смислен начин; освен 

това отбелязва необходимостта от образователна дейност за повишаване на 

разбирането относно това къде и как потоците от данни се събират (т.е. 

извличане на данни от интернет, съчетаване на стрийминг данни с данни от 

социални мрежи и свързани устройства и обединяването им в нов поток от 

данни);" 

 
§ 16 

1-ва част: "счита, че употребата на криптиране от край до край следва също да се 

насърчава" 

2-ра част: "и когато е необходимо, да се прави задължителна, в съответствие с принципа 

на защита на данните още при проектирането" 

3-та част: "в съответствие с принципа на защита на данните още при проектирането; 

препоръчва всяка бъдеща законодателна рамка за тази цел конкретно да 

забранява на доставчиците на криптиране, на доставчиците на съобщителни 

услуги и на всички други организации (на всички равнища на веригата за 

доставка) да разрешават или улесняват „задните врати за достъп“;" 

 
§ 31 

1-ва част: "предупреждава, че поради това, че решенията и мерките, вземани от 

правоприлагащите органи – включително чрез обработка и анализ на данни – 

представляват намеса в живота и правата на гражданите, е необходима 

максимална предпазливост, за да се избегнат незаконната дискриминация и 

насочването към определени хора или групи хора, дефинирани въз основа на 

раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 

характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, 

имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, пол, изразяване на половата 

принадлежност, полова идентичност, сексуална ориентация, статут на 

пребиваване, здравословно състояние или принадлежност към национално 

малцинство" 

2-ра част: "което е чест обект на етническо профилиране или по-интензивни 

правоприлагащи полицейски действия, както и отделни хора, които по 

случайност отговарят на определени характеристики;" 

3-та част: "призовава за подходящо обучение на лицата, пряко събиращи данни, и на 

ползвателите на разузнавателни сведения, получени от анализа на данни;" 
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13. Минимални стандарти за защита на зайци, отглеждани във ферми 

Доклад: Stefan Eck (A8-0011/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 PPE ПГ - 235, 388, 62 

§ 34, след тире 2 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 356, 254, 71 

съображение З 2 докладчик  +  

гласуване: резолюция (целия текст) комисия 

AGRI 

ПГ + 410, 205, 59 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 3 

 


