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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. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство 

Предложения за резолюции: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0676/2017  

(EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 59, 591, 26 

Предложение за резолюция B8-0677/2017  

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

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 537, 78, 66 

след § 1 17 GUE/NGL ПГ - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

разд.   

1/ПГ + 641, 34, 14 

2 +  

след § 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD ПГ - 62, 597, 31 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 571, 62, 56 

4/ПГ + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD ПГ - 135, 538, 16 

след § 5 9 EFDD ПГ - 66, 612, 10 

§ 7 § оригинален 

текст 

ПГ + 558, 76, 54 

§ 8, тире 1 12 EFDD ПГ - 55, 595, 36 

§ 8, тире 2 § оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ПГ + 547, 84, 55 

§ 8, тире 3 13 EFDD ПГ - 75, 584, 28 

§ 8, тире 4 14 EFDD ПГ - 57, 594, 34 

§ 8, тире 5 § оригинален 

текст 

ПГ + 562, 79, 46 

§ 8, тире 8 16 EFDD ПГ - 105, 553, 29 

§ 8, след тире 8 15 EFDD ПГ - 70, 592, 25 

11 EFDD ПГ - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD ПГ - 65, 500, 121 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 543, 76, 66 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 562, 70, 54 

§ 13 § оригинален 

текст 

ПГ + 565, 65, 58 

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 559, 70, 57 

след позоваване 1 4 EFDD ПГ - 87, 592, 11 

съображение В 5 EFDD ПГ - 59, 604, 24 

съображение Г § оригинален 

текст 

ПГ + 573, 54, 61 

съображение Ж 6 EFDD ПГ - 134, 529, 23 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 620, 65, 4 

съображение И 7 EFDD ПГ - 101, 551, 34 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение М § оригинален 

текст 

ПГ + 575, 58, 54 

след съображение О 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 556, 62, 68 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (3-та и 4-та част), 7, 8, 

тире 2 (2-ра част), 10, 12 (2-ра част), 13, 14, съображения Г, Ж (2-ра част), M, 

окончателно гласуване (B8-0677/2017), окончателно гласуване (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: изменение 17 

ENF: § 8, тире 5 

ECR: изменение1 (1-ва част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 10 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 1 

1-ва част: „приветства съвместния доклад за напредъка, представен от преговарящите от 

името на ЕС и на Обединеното кралство, в който се прави заключението, че е 

постигнат достатъчен напредък в преговорите за споразумение за оттегляне, 

2-ра част: и поздравява преговарящия от името на Съюза във връзка с провеждането на 

преговорите до този момент;“ 

 
§ 8, тире 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „без да се допуска отделен подход за 

всеки сектор;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и се изразяват в удължаване на срока 

на прилагане на достиженията на правото на ЕС, включително правата на 

гражданите, което изисква съществуващите регулаторни, бюджетни, надзорни, 

съдебни и правоприлагащи инструменти и структури да продължават да се 

прилагат по отношение на Обединеното кралство;“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ж 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „чрез регулаторно привеждане в 

съответствие“ 

2-ра част: тези думи 

 

ECR: 

изменение 1 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „но“ и „и е на мнение, че преговорите 

могат да отбележат напредък по време на втория етап само ако правителството 

на Обединеното кралство също така зачита изцяло ангажиментите, поетите от 

него в Съвместния доклад, и ако тези задължения са изцяло преведени в текста 

на проекта на Споразумението за оттегляне;“ 

2-ра част: тези думи 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и отбелязва, че след като бъде 

финализирано, Споразумението за оттегляне трябва да бъде изложено в ясен и 

недвусмислен правен текст“, „като тежестта на доказване при оспорване на 

декларация се носи от органите на Обединеното кралство,“ и „на 

задължителния характер на решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) във 

връзка с тълкуването на разпоредбите относно правата на гражданите, както и 

за“ 

2-ра част: „и отбелязва, че след като бъде финализирано, Споразумението за оттегляне 

трябва да бъде изложено в ясен и недвусмислен правен текст“ 

3-та част: „като тежестта на доказване при оспорване на декларация се носи от органите 

на Обединеното кралство,“ 

4-та част: „задължителния характер на решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) 

във връзка с тълкуването на разпоредбите относно правата на гражданите, 

както и за“ 
 

 

2. Възражение срещу акт за изпълнение: Употреба на фосфорна киселина — 

фосфати — ди-, три- и полифосфати (Е 338-452) в замразени вертикални 

месни шишове 

Предложение за резолюция: B8-0666/2017 (за приемането на предложението за  резолюция е 
необходимо мнозинство от всички членове на Парламента) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0666/2017 

(комисия ENVI) 

след § 4 4 Verts/ALE ЕГ + 365, 298, 8 

след съобр. Г 1 Verts/ALE ЕГ + 373, 294, 1 

след съображение Л 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 373, 272, 30 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: окончателно гласуване 
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3. Препоръка вследствие на разследването във връзка с изпирането на пари, 

избягването на данъци и данъчните измами 

Проект на препоръка B8-0660/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Проект на препоръка B8-0660/2017  

(анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при 

прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и 

данъчните измами) 

след § 1 38 GUE/NGL ПГ - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL ПГ - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL ПГ - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL ЕГ - 299, 357, 19 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

след § 4 26 PPE  +  

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 500, 160, 24 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 235, 276, 158 

след § 8 42 GUE/NGL ЕГ - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL ПГ + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL ПГ + 520, 151, 12 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 419, 238, 22 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 27 PPE ЕГ + 476, 141, 51 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 13 9 EFDD ПГ - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE ПГ + 474, 177, 33 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 19 § оригинален 

текст 

ПГ + 355, 316, 13 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 674, 8, 4 

2/ПГ + 583, 67, 22 

след § 22 10 EFDD ПГ + 373, 281, 32 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 223, 304, 139 

след § 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL ПГ + 416, 260, 6 

след § 25 14 S&D разд.   

1/ПГ + 411, 248, 22 

2/ПГ + 346, 309, 25 

3/ПГ - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE ЕГ + 374, 277, 21 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 26 58 GUE/NGL  -  

след § 27 47 GUE/NGL  -  

след § 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 35 § оригинален 

текст 

ПГ - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE ЕГ - 244, 392, 38 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ЕГ - 307, 360, 14 

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

след § 41 11 EFDD ПГ + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 300, 344, 28 

след § 49 6 Verts/ALE ПГ - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL ЕГ + 335, 327, 16 

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 328, 349, 5 

§ 52 § оригинален 

текст 

ПГ + 361, 299, 19 

§ 55 § оригинален 

текст 

ПГ - 173, 360, 148 

след § 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE ПГ + 500, 176, 9 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 397, 265, 12 

след § 66 7 Verts/ALE ПГ + 425, 233, 21 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 346, 152, 178 

§ 70 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 72 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 161, 355, 149 

§ 74 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 78 32 PPE  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 79 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 589, 87, 3 

2/ПГ - 243, 260, 176 

§ 80 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 85 § оригинален 

текст 

ПГ - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE ПГ - 183, 336, 162 

след § 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 90 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 361, 290, 25 

§ 92 § оригинален 

текст 

ПГ + 375, 292, 15 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 625, 35, 21 

2/ПГ - 167, 504, 12 

§ 102 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 579, 94, 9 

2/ПГ + 632, 45, 3 

§ 108 § оригинален 

текст 

ПГ + 631, 48, 6 

след § 110 17 ENF  -  

§ 114 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 115 § оригинален 

текст 

ПГ - 173, 341, 172 

§ 120 § оригинален 

текст 

ПГ + 577, 44, 60 

§ 122 § оригинален 

текст 

ПГ - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 128 18 ENF ПГ - 68, 577, 33 

§ 130 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 131 § оригинален 

текст 

ПГ + 587, 91, 3 

след § 131 12 EFDD ПГ + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF ПГ - 72, 572, 38 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 137 20 ENF  -  

§ 139 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 359, 252, 19 

след § 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § оригинален 

текст 

ПГ + 336, 329, 12 

след § 143 55 GUE/NGL ЕГ - 315, 351, 1 

§ 144 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 145 § оригинален 

текст 

ПГ - 308, 366, 10 

§ 146 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 150 § оригинален 

текст 

поотд. -  

след § 150 34 PPE  +  

§ 153 § оригинален 

текст 

поотд. -  

след § 153 13 S&D ЕГ + 350, 301, 26 

§ 154 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 159 1з EFDD ПГ - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE ЕГ - 302, 348, 23 

след § 160 36 PPE ПГ + 499, 134, 44 

след § 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD ПГ - 13, 656, 8 

§ 180 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 186 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 356, 309, 9 

след § 186 57 GUE/NGL ЕГ - 276, 355, 44 

§ 187 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 141, 365, 144 

§ 188 § оригинален 

текст 

поотд. -  

след § 189 22 ENF ПГ - 88, 567, 20 

§ 194 § оригинален 

текст 

ПГ - 305, 359, 9 

§ 198 3з EFDD ПГ - 46, 621, 6 

§ 199 4з EFDD ПГ - 192, 465, 16 

§ 200 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 201 § оригинален 

текст 

ПГ + 376, 288, 12 

след § 201 37 PPE  +  

§ 202 § оригинален 

текст 

ПГ + 582, 97, 2 

§ 209 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 359, 311, 2 

§ 210 5з EFDD ПГ - 169, 493, 12 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: препоръка (текстът като цяло) ПГ + 492, 50, 136 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 
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S&D: окончателно гласуване 

Verts/ALE: изменения 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: изменения 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: изменения 14, 31, 36, § 52 

ENF: изменения 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „които може да са законни практики, но 

са в противоречие с духа на закона“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 154 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „бъдещи“ и „споразумения за свободна 

търговия, за партньорство и“  

2-ра част: тези думи 

 
§ 180 

1-ва част: „изразява опасение, че съдебното преследване на лицата, сигнализиращи за 

нередности, може да възпре разкриването на злоупотреби; подчертава, че 

защитата следва да бъде структурирана така, че да защитава лицата, които 

действат в обществен интерес, и да се избягва заглушаване на лицата, 

сигнализиращи за нередности“ 

2-ра част: „при същевременно отчитане на законните права на дружествата;“ 

 

PPE: 

§ 12 

1-ва част: „отбелязва, че мониторингът на борбата с корупцията от страна на Комисията 

ще се осъществява чрез процеса на европейския семестър; счита, че в този 

процес борбата с корупцията може да бъде изместена от други икономически и 

финансови въпроси;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 21 

1-ва част: „призовава Комисията да публикува годишен публичен доклад относно 

използването на средства на ЕС, както и на парични преводи на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и 

развитие (ЕБВР) към офшорни структури, включително броя и характера на 

блокираните проекти, обяснителни бележки относно основанието за блокиране 

на проекти и последващите действия,“  

2-ра част: „предприети, за да се гарантира, че средства на ЕС не допринасят пряко или 

косвено за избягването на данъци и данъчните измами;“ 

 
§ 38 
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1-ва част: „насърчава Комисията и държавите членки да пристъпят към много по-

амбициозни реформи в областта на данъчното облагане;“ 

2-ра част: „за да се премахне данъчната конкуренция между държавите членки“ 

3-та част: „настоятелно призовава Комисията и държавите членки да следват 

препоръките на независимата комисия за реформата на международното 

корпоративно данъчно облагане и да постигнат съгласие за минимална 

приложима ставка за корпоративен данък, както и относно политиката за 

пестеливо предоставяне на данъчни облекчения и само върху извършени 

разходи на местно равнище в полза на нови продуктивни инвестиции; 

препоръчва освен това всички държави членки да прекратят специалното 

данъчно третиране на чуждестранни и/или големи дружества и на физически 

лица, както и да публикуват вече влезлите в сила споразумения;“ 

 
§ 69 

1-ва част: „изразява голяма загриженост във връзка с това, че през последните години е 

нараснал броят на данъчните договорености, постигнати с мултинационални 

предприятия от страна на държави членки,“  

2-ра част: „независимо от безпокойството в обществото, създадено от скандала 

Люкслийкс;“ 

 
§ 73 

1-ва част: „подчертава, че задължителният автоматичен обмен на информация във връзка 

с потенциални договорености за агресивно данъчно планиране от 

трансгранично естество (Шеста директива за административното 

сътрудничество) следва да бъде достъпен не само за данъчните органи,“  

2-ра част: „но и за обществото като цяло;“ 

 
§ 79 

1-ва част: „призовава Комисията да образува производства за установяване на нарушение 

срещу държави членки за неизпълнение на правото на Съюза, разкрито от 

Досиетата от Панама и от други случаи на изтичане на информация;“ 

2-ра част: „призовава Комисията да докладва относно необходимостта от замяна на 

Директивата относно борбата с изпирането на пари с регламент, за да се 

създаде единно правно пространство и да се отстранят всички пропуски в 

прилагането в държавите членки;“ 

 
§ 98 

1-ва част: „настоятелно призовава активи, генерирани от престъпни дейности, да бъдат 

конфискувани; за тази цел призовава за бързото приемане на регламент 

относно взаимното признаване на решения за обезпечаване и конфискация, за 

да се улесни трансграничното възстановяване на активи от престъпна дейност; 

подчертава, че предложеният от Комисията правен инструмент ще позволи по-

добро сътрудничество и по-лесно признаване на тези решения при 

същевременно спазване на принципа на субсидиарност;“ 

2-ра част: „призовава Комисията да представи законодателно предложение, въвеждащо 

ограничение за плащанията в брой, за да подкрепи борбата с изпирането на 

пари, данъчните измами и организираната престъпност;“ 

 
§ 102 

1-ва част: „счита, че чрез хармонизиране на статута и функционирането на европейските 

ЗФР, ще бъде засилен обменът на информация;“ 
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2-ра част: „призовава Комисията да започне проект в рамките на  платформата на ЗФР с 

цел да установи източниците на информация, до които ЗФР имат достъп 

понастоящем; призовава Комисията да издаде насоки относно това как да се 

гарантира по-голямо сближаване на функциите и правомощията на 

европейските ЗФР, като определи минималния общ обхват и съдържание на 

финансовата и административната информация и информацията относно 

правоприлагането, която ЗФР следва да получават и да могат да обменят 

помежду си; счита, че тези насоки следва също така да включват обяснения за 

постигане на общо разбиране на функциите за стратегически анализ на ЗФР;“ 

 
§ 130 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както в рамките на ЕС, така и извън 

него“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 209 

1-ва част: „призовава за значително укрепване на сътрудничеството по FIU.net в рамките 

на Европол“  

2-ра част: „и предлага обвързване на тези дейностите с предложения център на Съюза за 

съгласуваност и координация на данъчната политика с надеждата да се създаде 

„данъчен Европол“, който да е способен както да координира данъчните 

политики на държавите членки, така и да укрепи органите на държавите 

членки при разследването и разкриването на незаконни международни данъчни 

схеми;“ 

 
§ 210 

1-ва част: „призовава държавите членки при реформирането на Договорите да подкрепят 

приемането на решения в областта на данъчната политика с квалифицирано 

мнозинство в Съвета“  

2-ра част: „и в рамките на обикновената законодателна процедура;“ 

 

S&D, PPE: 

изменение 14 

1-ва част: „отбелязва, че според последните данни на Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) относно преките чуждестранни 

инвестиции Люксембург и Нидерландия заедно имат повече входящи 

чуждестранни инвестиции, отколкото САЩ, огромната част от които е в 

дружества със специална инвестиционна цел без съществена икономическа 

дейност, а Ирландия има повече входящи чуждестранни инвестиции, отколкото 

Германия или Франция; посочва, че съгласно малтийската национална 

статистическа служба чуждестранните инвестиции в Малта са в размер на 

1 474% от размера на нейната икономика;“ 

2-ра част: „отбелязва, че според проучване, проведено от Университета в Амстердам, 23% 

от всички корпоративни инвестиции, които в крайна сметка са достигнали до 

данъчни убежища, са преминали през Нидерландия; счита, че тези данни са 

ясен знак за това, че някои държави членки улесняват прекомерни дейности по 

прехвърляне на печалби за сметка на други държави членки;“ 

3-та част: „поради това призовава Комисията да разглежда Люксембург, Нидерландия, 

Ирландия и Малта като данъчни убежища;“ 
 

Разни 

Изменение 21 бе оттеглено. 
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4. Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и 

отбрана 

Доклад: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL ПГ - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE ПГ - 66, 543, 60 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 386, 252, 27 

§ 16 6з GUE/NGL ПГ - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE ПГ - 125, 469, 65 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE ПГ - 80, 497, 77 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7з GUE/NGL ПГ - 174, 455, 37 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE ПГ - 161, 406, 102 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE ПГ - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE ПГ - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

след § 31 8 GUE/NGL ПГ - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE ПГ - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE ПГ - 86, 532, 45 

след параграф 36, 

подзаглавие ГД 

„Отбрана“ 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 37 § оригинален 

текст 

ПГ + 370, 259, 34 

§ 38 § оригинален 

текст 

ПГ + 370, 263, 33 

§ 39 § оригинален 

текст 

ПГ + 350, 275, 37 

след § 39 9 GUE/NGL ПГ - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 46 10 GUE/NGL ПГ - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  

§ 70 26 Verts/ALE ПГ - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL ПГ - 157, 489, 18 

позоваване 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след позоваване 25 1 PPE  +  

2 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 368, 237, 61 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

GUE/NGL: изменения 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

EFDD: §§ 4 (1-ва част), 13 (2-ра част), 16 (2-ра част), 37, 38, 39 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: позоваване 19, параграфи 8, 16, 37, 38, 39, след параграф 36, подзаглавие ГД 

„Отбрана“ 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 18 

1-ва част: „призовава ЗП/ВП и Комисията да предприемат действия във връзка с 

призивите на Парламента за Бяла книга на ЕС за сигурността и отбраната в 

контекста на подготовката на следващата многогодишна финансова рамка 

(МФР), както се изисква в резолюциите на Парламента от 22 ноември 2016 г., 

23 ноември 2016 г. и 16 март 2017 г.;“ 

2-ра част: „счита, че изграждането на Европейския съюз за отбрана, свързването на 

неговата стратегическа ориентация с приноса на ЕС за изграждането на 

способности и оформянето на европейска институционална рамка за отбрана 

са елементи, които трябва да се опират на междуинституционално 

споразумение; подчертава, че чрез всеобхватна и надеждна работа на всички 

заинтересовани страни е възможно да бъдат увеличени обхватът и 

ефективността на разходите за отбрана;“ 

3-та част: „призовава да се определи силна роля за неутралните държави, като например 

Австрия и Швеция, като част от този процес, без това да поставя под въпрос 

неутралитета на отделните държави членки;“ 

 
§ 20 

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

2-ра част: буква д) 

 
§ 21 
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1-ва част: „приветства намерението на Комисията да предложи специална програма за 

научни изследвания в областта на отбраната, със заделен за целта бюджет и 

собствени правила, в рамките на следващата МФР;“ 

2-ра част: „подчертава, че държавите членки следва да предоставят на разположение 

допълнителни ресурси за тази програма, без да се засягат съществуващите 

рамкови програми за финансиране на научните изследвания, технологичното 

развитие и иновациите, както беше поискано в резолюцията на Парламента от 

5 юли 2017 г.;“ 

3-та част: „повтаря предишните си призиви към Комисията да осигури участието на 

Съюза в програмите за научноизследователска и развойна дейност в областта 

на отбраната, предприети от държавите членки или, когато е целесъобразно, 

съвместно със сектора, както е посочено в член 185 и член 187 от ДФЕС;“ 

 

EFDD: 

§ 13 

1-ва част: „приветства видимия напредък при формулирането на по-силна европейска 

позиция в областта на отбраната след приемането на Глобалната стратегия за 

външната политика и политика на сигурност (ГСВППС) на ЕС през юни 

2016 г.; приветства по-специално поставянето на началото на Европейски фонд 

за отбрана (ЕФО), предложеното разширяване на подготвителното действие за 

научни изследвания в областта на отбраната и законодателното предложение за 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната 

(ЕППРОО);“ 

2-ра част: „призовава държавите членки да увеличат своите бъдещи финансови вноски в 

бюджета на ЕС, за да бъдат покрити всички допълнителни разходи на ЕС във 

връзка с ЕФО;“ 

 
§ 16 

1-ва част: „подчертава, че Комисията и все по-голям брой държави членки поеха 

ангажимент за поставянето на началото на Европейския съюз за отбрана (ЕСО) 

и че е налице солидна подкрепа по този въпрос сред европейските граждани; 

подчертава, че това съответства на искане от страна на гражданите на ЕС и на 

Парламента, по-специално чрез многобройните призиви, изразени в негови 

предходни резолюции; подчертава, че по-силната европейска интеграция в 

областта на отбраната ще доведе до по-голяма ефикасност, премахване на 

дублирането и намаляването на разходите; подчертава обаче, че поставянето на 

началото на истински Европейски съюз за отбрана изисква постоянна 

политическа воля и решимост;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава държавите членки да се ангажират с обща и 

независима европейска отбрана, както и да се стремят да гарантират, че 

техните национални бюджети за отбрана са в размер на най-малко 2% от 

техния съответен БВП в рамките на десет години;“ 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 
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1-ва част: „подчертава, че на изток военните действия на Русия срещу Украйна все още 

продължават, договореностите от Минск – без които не може да има решение 

на конфликта — не се изпълняват, а незаконното анексиране и 

милитаризацията на Крим, както и налагането на системи за лишаване от 

достъп и затваряне на определени зони, продължават; изразява дълбока 

загриженост, че извършваните от Русия прекомерни военни учения и дейности 

без присъствието на международни наблюдатели, хибридната тактика, 

включваща кибертероризъм, фалшиви новини и дезинформационни кампании, 

икономическото и енергийно изнудване дестабилизират държавите от 

Източното партньорство и Западните Балкани, като също така са насочени 

срещу западните демокрации и засилват напрежението в техните граници;“ 

2-ра част: „изразява загриженост, че обстановката по отношение на сигурността в 

съседните на ЕС региони ще продължи да бъде силно неустойчива за години 

напред; отново изтъква стратегическото значение на Западните Балкани за 

сигурността и стабилността на ЕС и необходимостта от съсредоточаване и 

засилване на политическия ангажимент на ЕС по отношение на региона, 

включително чрез засилване на мандата на нашите мисии по линия на общата 

политика за сигурност и отбрана (ОПСО); изразява твърдо убеждение, че за да 

може да се преодолее уязвимостта на ЕС, е необходима по-голяма степен на 

интеграция и координация;“ 
 

 

5. Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и 

политика на сигурност 

Доклад: David McAllister (A8-0350/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 544, 80, 22 

2/ПГ + 477, 122, 31 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE ПГ - 88, 521, 35 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE ПГ - 130, 482, 33 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 421, 195, 21 

3/ПГ + 370, 239, 19 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

4 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 408, 132, 102 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (2-ра част), 39 (2-ра част), 44 (2-ра част) 

EFDD, ENF: §§ 19 (2-ра част), 45 (2-ра част), 47 (2-ра и 3-та част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 17 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 13 

1-ва част: „призовава всички участващи страни във и извън Либия да подкрепят както 

постигнатото в Либия политическото споразумение, подписано на 17 декември 

2015 г., така и учредения във връзка с него Президентски съвет, който е 

единственият орган, признат от международната общност и от ООН;“ 

2-ра част: „подчертава, че решаването на кризата в Либия е необходимо условие за 

стабилност в Средиземноморието; изтъква значението на южното съседство и 

необходимостта от постигане на евро-средиземноморско пространство на мир, 

просперитет, стабилност и интеграция; подчертава силната си подкрепа за 

двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт при което 

Държавата Израел, чиято сигурност е гарантирана, и една независима, 

демократична, съседна и жизнеспособна държава Палестина съществуват една 

до друга в условия на мир и сигурност; подчертава, че е важно да се гарантира 

последователност на политиката на ЕС по отношение на ситуации на окупация 

или анексиране на територия;“ 

 

EFDD: 

§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „настоява ЕС да остави отворена 

възможността за по-нататъшно налагане на степенувани санкции, ако Русия 

продължи да нарушава международното право;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 38 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава държавите членки да 

приложат на практика препоръките на Парламента за възприемане на принципа 

„отговорност за защита“;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 39 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да продължат да укрепват капацитета 

на ЕС и на неговите партньори за борба с фалшивите новини и 

дезинформацията, да изготвят ясни критерии за улесняване на разпознаването 

на фалшиви новини, да предоставят повече ресурси и да превърнат 

оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация в пълноценно звено в 

рамките на ЕСВД; „призовава в тази връзка за разработване на съвместни 

всеобхватни методи и капацитет за анализ на риска и уязвимостта, както и за 

увеличаване на устойчивостта и способностите на ЕС за стратегическа 

комуникация;“ и „както и необходимостта от укрепване на тези медии като 

източник на надеждна информация, особено в ЕС и съседните на ЕС държави, 

и подчертава, че общите телевизионни и радио станции на ЕС следва да бъдат 

допълнително засилени;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 44 

1-ва част: „подчертава ролята на независимите медии в насърчаването на културното 

многообразие и междукултурните компетентности,“ 

2-ра част: „както и необходимостта от укрепване на тези медии като източник на 

надеждна информация, особено в ЕС и съседните на ЕС държави, и от по-

нататъшно укрепване на капацитета на ЕС за борба срещу фалшивите новини и 

дезинформацията; подчертава в този контекст необходимостта от придобиване 

на по-голяма устойчивост на равнището на ЕС срещу разпространението на 

такава информация по интернет; призовава Комисията за по-добра 

съгласуваност с ЕСВД по тези въпроси;“ 

 

ENF: 

§ 1 

1-ва част: „изразява убеждението си, че нито една държава членка не е в състояние сама 

да се справи с предизвикателствата, пред които сме изправени днес; 

подчертава, че общото действие на ЕС е най-ефективният начин за защита на 

интересите на Европа, за утвърждаване на нейните ценности, за участието ѝ на 

световната сцена като единен и влиятелен фактор и за защита на нейните 

граждани и на държавите членки от нарастващите заплахи за тяхната 

сигурност, включително в глобалната цифрова сфера;“ 

2-ра част: „изразява загриженост относно структурата на системата за сигурност на ЕС, 

която остава нестабилна и разпокъсана на фона на продължаващи и 

всекидневно възникващи нови предизвикателства и в условия, при които 

„хибридният мир“ е станал незадоволителна реалност; настоятелно призовава 

държавите членки да предприемат действия и да изпълнят желанията на онези 

европейски граждани, които многократно са подчертавали, че външната 

политика и политика на сигурност на ЕС, която се опира на основните 

ценности и правата на човека, е една от най-важните и най-необходимите 

политики на ЕС; счита, че е крайно време държавите членки да прилагат 

средства, инструменти и политики на общата външна политика и политика на 

сигурност (ОВППС), за да може ЕС да реагира на външните конфликти и 

кризи, да изгражда капацитета на партньорите и да защитава Европейския 

съюз;“ 

 
§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „нарушаването на международното 

право от страна на Русия“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 12 
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1-ва част: „приветства стратегията на ЕС за Сирия, приета през април 2017 г., която 

предвижда включването в санкциите на лица, участващи в разработването и 

използването на химически оръжия; насърчава включването в санкциите на 

лицата, отговорни за нарушения на правата на човека; изтъква, че трябва да се 

търси отговорност от всички, виновни за нарушения на международното право; 

отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки да проучат 

заедно с партньорите възможността за създаване в Сирия на трибунал за 

военни престъпления в очакване на успешно сезиране на Международния 

наказателен съд;“ 

2-ра част: „подчертава необходимостта ЕС да демонстрира пълна ангажираност в 

оказването на съдействие за възстановяването на Сирия след конфликта;“ 

 
§ 21 

1-ва част: „изразява съжаление за множеството нарушения от страна на Русия на 

международното право и водената от нея хибридна война;“ 

2-ра част: „признава обаче възможността за обосновано и последователно избирателно 

сътрудничество и за диалог с Русия в области от общ интерес, с цел 

гарантиране на отговорност и спазване на международното право;“ с 

изключение на думата „обаче“ 

3-та част: думата „обаче“ 

4-та част: „подчертава необходимостта да се поддържа и насърчава възможността за 

бъдещо сътрудничество за решаването на глобални кризи“ 

5-та част: „когато е налице пряк или косвен интерес за ЕС или възможност за 

насърчаване на ценностите на ЕС;“ 
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§ 22 

1-ва част: „счита, че нормализирането на отношенията е необходимо и за ЕС и за Русия, и 

че всяка бъдеща стратегия за ЕС и Русия следва да поставя акцент върху 

силния ангажимент и подкрепа по отношение на източните партньори на ЕС; 

подчертава, че ЕС следва да остави вратата отворена за задълбочаване на 

двустранните политически и икономически отношения с Русия,“ 

2-ра част: „при условие че Русия спазва международното право и споразуменията, към 

които се е присъединила, и спре растящия си стремеж да налага волята си на 

съседните държави и Европа;“ 

 
§ 23 

1-ва част: „отново заявява, че суверенитетът, независимостта и мирното уреждане на 

спорове са основни принципи на европейската система за сигурност, които се 

отнасят за всички държави;“ 

2-ра част: „поради това категорично осъжда руската агресия в Украйна, включително 

незаконното анексиране на Крим и спонсорираният от Русия конфликт в 

Източна Украйна; призовава ЕС, неговите държави членки и международната 

общност да настоят Русия да спре своята агресия и да освободи всички 

политически затворници; призовава международната общност да играе по-

активна и ефективна роля за разрешаването на конфликта и да подкрепя всички 

усилия за намиране на трайно мирно решение, което зачита единството, 

суверенитета и териториалната цялост на Украйна, по-специално чрез 

разполагане – със съгласието на украинските органи – на мисия за укрепване и 

опазване на мира на цялата територия;“ 

 
§ 24 

1-ва част: „отново посочва необходимостта от стратегическо повторно ориентиране към 

Западните Балкани, признавайки, че ЕС следва да осъществи амбициите си в 

региона, което ще даде нов тласък на една надеждна политика на ЕС за 

разширяване, основана на критериите от Копенхаген, и ще укрепи зачитането 

на принципите на правовата държава и устойчивостта на държавните 

институции;“ 

2-ра част: „счита, че стабилността на Западните Балкани трябва да продължи да бъде 

основен приоритет; призовава за повече усилия за подобряване на социално-

икономическите и политическите условия в региона; изразява убеждението си, 

че европейската интеграция и регионалното помирение са най-добрият начин 

за справяне с опасностите, произтичащи от дестабилизиращи външни влияния 

и намеси, финансирането на големи салафистки и уахабитски мрежи и 

набирането на чуждестранни бойци, организираната престъпност, сериозните 

междудържавни спорове, дезинформацията и хибридните заплахи; подчертава 

необходимостта от продължаване на насърчаването на високо ефективни 

политически общества в региона;“ 

 
§ 25 

1-ва част: „заявява отново, че след като всички тези критерии бъдат изпълнени, вратите 

на ЕС за членство ще бъдат отворени;“ 

2-ра част: „приветства неотдавнашните усилия, предприети като част от Берлинския 

процес и срещата на високо равнище в Триест, за даване на допълнителен 

тласък на приближаването на Западните Балкани към членство в ЕС; отново 

заявява, че следва да се отдели специално внимание и да се окаже подкрепа за 

осъществяването на ключови институционални и политически реформи в 

региона на Западните Балкани,“ 
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3-та част: „и призовава Комисията отново да разгледа възможността за допълнително 

разпределяне на финансови ресурси за Инструмента за предприсъединителна 

помощ (ИПП), като един от най-важните инструменти за подпомагане на 

изпълнението на тези реформи;“ 

 
§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата „финансова“ 

2-ра част: тази дума 

 

EFDD, ENF: 

§ 19 

1-ва част: „изразява твърдото си убеждение относно необходимостта от нов подход към 

отношенията на ЕС с източните му съседи; счита, че подкрепата за онези 

държави, които желаят да поддържат по-близки връзки с ЕС, трябва да бъде 

първостепенен приоритет на външната политика на ЕС;“ 

2-ра част: „счита, че удължаването на срока на санкциите срещу отделни лица и субекти в 

Русия е неизбежен резултат от неизпълнението на договореностите от Минск и 

продължава да разглежда тяхното изпълнение от всички страни като основа за 

намирането на устойчиво политическо решение на конфликта в Източна 

Украйна;“ 

 
§ 45 

1-ва част: „счита, че Европа следва да продължи да задълбочава сътрудничеството в 

областта на общата отбрана, за да защитава своите общи ценности и принципи 

и стратегическа автономност; подчертава важността на връзката между 

вътрешната и външната сигурност, на по-доброто използване на ресурсите и 

управлението на риска в периферията на Европа; припомня, че връзката между 

развитието и сигурността е ключов принцип, който е в основата на подхода на 

Съюза към външните кризи и конфликти; призовава държавите членки да 

разгърнат пълния потенциал на Договора от Лисабон по отношение на общата 

политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и приветства в този контекст Плана 

за изпълнение в областта на сигурността и отбраната; насърчава извършването 

на преглед на подхода на ЕС към гражданските мисии на ОПСО, с цел да се 

гарантира, че те са правилно разработени, изпълнявани и подпомагани; счита, 

че следва да се използва пълният потенциал на способностите на Европейската 

агенция по отбрана (EDA) и постоянното структурирано сътрудничество 

(PESCO) и бойните групи на ЕС;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава държавите членки да осигурят допълнително 

финансиране за тази цел;“ 

 
§ 47 

1-ва част: „призовава Комисията изцяло да отрази растящите предизвикателства по 

отношение на сигурността в своето предложение за следващата многогодишна 

финансова рамка (МФР); счита, че както размерът, така и гъвкавостта на 

бюджета за ОВППС трябва да отговарят на очакванията на гражданите на ЕС 

относно ролята на ЕС като източник на сигурност; настоява за необходимостта 

от глобална визия за политиката и инструментите на ЕС в областта на 

сигурността, включително от ползотворно съгласуване с предложения 

Европейски фонд за отбрана;“ 

2-ра част: „призовава държавите членки да се стремят към постигане на целта да заделят 

2% от своя БВП за отбрана, както и 20% от своите бюджети за отбрана за 

оборудване, което е определено като необходимо от EDA;“ 

3-та част: „посочва освен това, че всяка нова политика трябва да бъде подкрепена с 

финансиране от нови източници;“ 
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4-та част: „отбелязва, че редица държави членки изпитват затруднения да поддържат 

много широка гама от напълно функциониращи отбранителни способности, 

най-вече поради финансови ограничения; призовава следователно за повече 

сътрудничество и съгласуване по отношение на това кои способности следва да 

бъдат поддържани, така че държавите членки да могат да се специализират в 

определени способности и да използват по-ефективно своите ресурси; счита, 

че оперативната съвместимост е от ключово значение, за да бъдат силите на 

държавите членки по-съвместими и интегрирани; припомня, че през 2016 г. 

бюджетните кредити за ОВППС представляваха 3,6% от поетите задължения 

по Функция 4 и 0,2% от целия бюджет на ЕС; изразява съжаление, че размерът 

и непълното усвояване на бюджетните кредити по главата за ОВППС и 

систематичните трансфери от нея разкриват продължаваща липса на амбиция 

ЕС да действа като фактор от световно значение;“ 
 

 

6. Годишен доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 

2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област 

Доклад: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ + 568, 25, 43 

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

ПГ + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

ПГ + 390, 198, 36 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

ПГ + 624, 6, 1 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § оригинален 

текст 

ПГ + 507, 99, 22 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 26 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 443, 95, 84 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, GUE/NGL: изменения 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 63, 69, позовавания 5, 10, 23, 26, 34 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 16 
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1-ва част: „осъжда използването на сексуално насилие срещу жени и момичета – 

включително масовите изнасилвания, сексуалното робство, принудителната 

проституция, основани на пола форми на преследване, трафика на хора, 

туризма с цел секс и всички други форми на физическо, сексуално и 

психологическо насилие – като средства за водене на война; обръща внимание 

на факта, че свързаните с пола престъпления и престъпленията с упражняване 

на сексуално насилие са класифицирани в Римския статут на Международния 

наказателен съд като военни престъпления, престъпления срещу човечеството 

или деяния, съставляващи геноцид или изтезания; подчертава, че е важно да се 

защитават правата на жените,“ 

2-ра част: „включително техните сексуални и репродуктивни права“ 

3-та част: „посредством законодателни разпоредби, образование и подкрепа за 

организациите на гражданското общество; приветства приемането на Плана за 

действие на ЕС относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г., 

който определя изчерпателен списък от мерки за подобряване на положението 

на жените по отношение на равните права и овластяването; подчертава, че е 

важно да се осигури ефективното му изпълнение; приветства освен това 

приемането на Стратегическия ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г., с който се утвърждават равенството между половете и 

правата на жените навсякъде по света; изтъква важността на ратифицирането и 

ефективното прилагане от всички държави членки на Конвенцията от 

Истанбул; отбелязва, че образованието е най-доброто средство за борба с 

дискриминацията и насилието срещу жени и деца; изисква от Комисията, 

ЕСВД и заместник-председателя/върховен представител да засилят 

изпълнението на задълженията и ангажиментите в областта на правата на 

жените, поети в рамките на Конвенцията за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените, и насърчава трети държави да 

направят същото; счита, че ЕС следва да продължи да включва подкрепата за 

жените в операциите на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), 

предотвратяването на конфликти и реконструкция след конфликти; изтъква 

отново значението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно 

жените, мира и сигурността; подчертава значението на системното, равно, 

пълноправно и активно участие на жените в предотвратяването и 

разрешаването на конфликти, в насърчаването на правата на човека и 

демократичните реформи, в мироопазващите операции, хуманитарната помощ, 

реконструкцията след конфликти и процесите на демократичен преход, които 

водят до трайни и устойчиви политически решения; припомня, че наградата 

„Сахаров“ за 2016 г. беше присъдена на Надя Мурад и Ламия Ажи Башар, 

оцелели след сексуално поробване, извършено от ИДИЛ/Даиш; “ 

 

ENF: 

§ 8 
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1-ва част: „изразява дълбока загриженост относно нарастващия брой нападения срещу 

религиозни малцинства, които често биват извършвани от недържавни 

участници като ИДИЛ/Даиш; изразява съжаление, че в много държави 

съществуват и се прилагат закони срещу промяната на вероизповеданието и 

богохулството, които в действителност ограничават свободата на религията и 

убежденията и свободата на изразяване на мнение религиозните малцинства и 

атеистите, и дори ги лишават напълно от посочените права; призовава да бъдат 

предприети мерки за защита на религиозните малцинства, на лицата, които не 

са вярващи и на атеистите, които са жертва на законите срещу богохулството, и 

призовава ЕС и държавите членки да участват в политически дискусии за 

отмяна на подобни закони; призовава ЕС и държавите членки да увеличат 

усилията си с цел зачитане в по-голяма степен на свободата на мисълта, на 

съвестта, на религията и на убежденията и да насърчават междукултурния и 

междурелигиозния диалог в отношенията си с трети държави; изисква да се 

предприемат конкретни действия за ефективното прилагане на Насоките на ЕС 

относно утвърждаването и защитата на свободата на религията и убежденията, 

включително като се осигури системно и последователно обучение на 

персонала на ЕС в седалищата на институциите и в делегациите;“ 

2-ра част: “подкрепя напълно практиката на ЕС да поема инициативата по отношение на 

тематичните резолюции относно свободата на религията и убежденията в 

Съвета на ООН по правата на човека и в ОСООН; подкрепя изцяло работата на 

специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на 

вероизповеданието и убежденията извън ЕС г-н Ян Фигел;“ 
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§ 9 

1-ва част: „изтъква отново факта, че свободата на изразяване онлайн и офлайн е 

жизненоважен компонент на всяко демократично общество, тъй като тя 

подхранва култура на плурализъм, която дава правото на гражданското 

общество и на гражданите да търсят отговорност от своите правителства и от 

лицата, отговарящи за вземането на решения, и подкрепя зачитането на 

принципите на правовата държава; подчертава, че ограничаването на свободата 

на изразяване онлайн или офлайн, например чрез премахването на онлайн 

съдържание, трябва да се извършва само при извънредни обстоятелства, когато 

е предвидено от закона и обосновано от легитимна цел; подчертава 

следователно, че ЕС следва да увеличи усилията си за насърчаване на 

свободата на изразяване на мнение чрез своите външни политики и 

инструменти; призовава отново ЕС и неговите държави членки да засилят 

наблюдението на всички видове ограничения на свободата на изразяване на 

мнение и на медиите в трети държави, бързо и системно да осъждат такива 

ограничения и да използват всички налични дипломатически средства и 

инструменти за отмяна на подобни ограничения;“ 

2-ра част: „подчертава значението на осигуряването на ефективно прилагане на Насоките 

на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн и на редовния 

мониторинг на тяхното въздействие;“ 

3-та част: „осъжда смъртното наказание и лишаването от свобода на голям брой 

журналисти и автори на блогове през 2016 г. и призовава ЕС да ги защитава 

ефективно;“ 

4-та част: „приветства новия Европейски инструмент за демокрация и права на човека 

(ЕИДПЧ), лансиран през 2016 г., и неговия специален акцент върху обучението 

на делегациите на ЕС и представители на медиите в трети държави за това как 

да прилагат насоките;“ 

5-та част: „подчертава, че е важно да се разобличава и осъжда езикът на омразата и 

подбуждането към насилие в интернет и извън него, тъй като представляват 

пряка заплаха за принципите на правовата държава и за ценностите, 

олицетворявани от правата на човека;“ 

 
§ 24 

1-ва част: „заявява отново, че „трафик на хора“ означава набиране, транспортиране, 

прехвърляне, укриване или приемане на хора посредством заплаха или 

използване на сила или чрез други форми на принуда, чрез отвличане, измама, 

заблуждение, злоупотреба с власт или с положение на зависимост или чрез 

даване или получаване на заплащане или облаги, за да се получи съгласието на 

лице, упражняващо контрол върху друго лице, с цел експлоатация;“ 

2-ра част: „призовава ЕС и държавите членки да предприемат мерки за възпиране на 

търсенето, благоприятстващо всички форми на експлоатация на лица, особено 

на жени и деца, което води до трафик на хора, като същевременно прилагат 

основан на правата на човека подход, ориентиран към жертвите;“ 

3-та част: „подчертава отново необходимостта всички държави членки да прилагат 

стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора и Директива 2011/36/ЕС 

по този въпрос;“ 

4-та част: „изразява дълбока загриженост във връзка с крайната уязвимост на мигрантите 

и бежанците на експлоатация, незаконно превеждане през границата и трафик 

на хора; подчертава необходимостта от запазване на разграничението между 

понятията „трафик на хора“ и „незаконно превеждане през границата на 

мигранти“;“ 

 
§ 33 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и държавите членки, които все още не 

са направили това,“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 37 

1-ва част: „изразява дълбока загриженост и солидарност с нарастващия брой мигранти, 

бежанци и търсещи убежище лица, включително все по-големия брой жени, 

които са жертва на конфликти, насилие, преследване, управленски слабости, 

бедност, незаконна миграция, трафик на хора и мрежи за незаконно 

превеждане през граница;“ с изключение на думите „мигранти, бежанци и 

търсещи убежище лица, включително все по-големия брой жени, които са“ и 

„незаконна миграция“ 

2-ра част: „мигранти, бежанци и търсещи убежище лица, включително все по-големия 

брой жени, които са“ и „незаконна миграция“ 

3-та част: „подчертава неотложната необходимост да се предприемат истински мерки за 

отстраняване на първопричините за миграционните потоци и да се намерят 

устойчиви решения, основаващи се на зачитането на правата на човека и на 

човешкото достойнство и следователно да се разгледа външното измерение на 

кризата с бежанците, включително чрез намиране на устойчиви решения на 

конфликтите в съседните на ЕС територии, например чрез развитие на 

сътрудничество и партньорства със съответните трети държави, които спазват 

международното право и осигуряват зачитане на правата на човека в тези 

държави; изразява дълбока загриженост във връзка с насилието спрямо деца 

мигранти, включително изчезнали непридружени деца мигранти, и призовава 

за презаселване, схеми за събиране на семейството и хуманитарни коридори; 

изразява дълбока загриженост във връзка с бедственото положение и 

нарастването на броя на вътрешно разселените лица и призовава за тяхното 

безопасно връщане, презаселване или интеграция на местно равнище; 

призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят хуманитарна помощ в 

областта на образованието, жилищното настаняване, здравеопазването и в 

други хуманитарни области, които подпомагат бежанците най-близо до 

родината им, както и за правилното прилагане на политиките на връщане; 

подчертава необходимостта от всеобхватен и основан на правата на човека 

подход към миграцията и призовава ЕС да си сътрудничи в по-голяма степен с 

ООН, регионалните организации, правителствата и неправителствените 

организации; призовава държавите членки да приложат в пълна степен 

европейския пакет за убежището и общото законодателство за миграцията, по-

специално за да защитят уязвимите лица, търсещи убежище;“ 

4-та част: „подчертава, че понятията „сигурни държави“ и „сигурни държави на 

произход“ не трябва да възпрепятстват разглеждането на индивидуалните 

молби за предоставяне на убежище;“ 

5-та част: „предупреждава за опасността външната политика на ЕС да стане инструмент 

за „управление на миграцията“;“ 

6-та част: „призовава ЕС и държавите членки да въведат пълна прозрачност по 

отношение на финансовите средства, предоставяни на трети държави за 

сътрудничество в областта на миграцията, и да гарантират, че подобно 

сътрудничество не облагодетелства структури, които участват в нарушения на 

правата на човека, а по-скоро върви ръка за ръка с подобряването на 

положението с правата на човека в тези държави;“ 

 
§ 56 

1-ва част: „подчертава, че политиката за разширяване е един от най-силните инструменти 

за укрепване на зачитането на демократичните принципи и правата на човека 

предвид настоящите политически събития в страните кандидатки и 

потенциални кандидатки;“ 
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2-ра част: „призовава Комисията да увеличи усилията си за подпомагане на укрепването 

на демократичния характер на политическата култура, зачитането на 

принципите на правовата държава, независимостта на медиите и на съдебната 

система и борбата с корупцията в тези държави; е убеден, че в основата на 

преразгледаната европейска политика за съседство следва да продължат да 

стоят защитата, активното насърчаване и прилагането на правата на човека и 

демократичните принципи; отново изтъква факта, че защитата, активната 

подкрепа и прилагането на правата на човека и на демокрацията са в интерес 

както на страните партньори, така и на ЕС; подчертава също така, че е 

необходимо ЕС да продължи да поддържа ангажимента си към своите 

партньори, по-специално в съседните държави, да подкрепя икономическите, 

социалните и политическите реформи, да защитава правата на човека и да 

съдейства за установяването на върховенството на закона като най-добри 

средства за укрепване на международния ред и за гарантиране на стабилността 

на съседните на ЕС държави; припомня, че Съюзът за Средиземноморието 

може и следва да оформи политическия диалог в тази област и да настоява за 

силен дневен ред в областта на правата на човека и на демокрацията в региона; 

припомня, че всяка страна, която се стреми към членство в ЕС, трябва напълно 

да гарантира правата на човека и стриктно да изпълнява критериите за 

присъединяване, чието неспазване може да доведе до замразяване на 

преговорите;“ 

 
съображение З 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като етническите, езиковите и 

религиозните малцинства, хората с увреждания, общността на ЛГБТИ, жените, 

децата, лицата, търсещи убежище, и мигрантите, заслужава специално 

внимание;“ 

2-ра част: тези думи 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

1-ва част: „счита, че ЕС следва да продължи да полага усилия за зачитане в по-голяма 

степен на правата на човека на ЛГБТИ в съответствие с насоките на ЕС по този 

въпрос; призовава за цялостното прилагане на насоките, включително чрез 

обучение на служителите на ЕС в трети държави; осъжда факта, че 72 държави 

продължават да инкриминират хомосексуалността; изразява загриженост, че в 

13 от тези държави се прилага смъртно наказание, и счита, че практиките и 

проявите на насилие срещу отделни лица поради тяхната сексуална ориентация 

като принудителното разкриване, престъпленията от омраза и словото на 

омразата онлайн и офлайн и изправителното изнасилване не следва да остават 

ненаказани;“ 

2-ра част: „отбелязва легализирането на еднополовите бракове и граждански съюзи в 

някои държави и насърчава по-широкото им признаване;“ 

3-та част: „осъжда нарушаването на телесната неприкосновеност на жени и на 

представители на малцинствените групи; призовава държавите да обявят за 

незаконни тези практики, да предприемат мерки срещу извършителите и да 

подкрепят жертвите;“ 
 

Разни 

Инес Аяла Сендер (групата S&D) също подписа изменения 1 и 2. 
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7. Хонконг - 20 години след предаването му на Китай 

Доклад: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 (с) 2 GUE/NGL ПГ + 344, 251, 9 

след § 1 (т) 3 GUE/NGL ПГ + 338, 247, 12 

съображение Г 1 Verts/ALE  -  

гласуване: препоръка (текстът като цяло) ПГ + 490, 82, 17 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 2, 3 

 


