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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ Приема се: 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттеглено 

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 

ОПР общо предложение за резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и 

иранско гражданство в Иран 

Предложения за резолюция: B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-
0258/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0254/2018 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0254/2018  ECR  ↓  

B8-0255/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0256/2018  S&D  ↓  

B8-0257/2018  PPE  ↓  

B8-0258/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия 

Предложения за резолюция: B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-

0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0259/2018 

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

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

поотд. +  

След § 10 2 GUE/NGL ЕГ - 275, 314, 31 

След § 11 5 EFDD ПГ + 310, 255, 54 
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 352, 260, 7 

2 +  

3 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 588, 30, 10 

2/ПГ + 490, 117, 10 

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Г § оригинален 

текст 

поотд. +  

След съображение И 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 525, 29, 71 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0259/2018  ECR  ↓  

B8-0260/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0261/2018  EFDD  ↓  

B8-0262/2018  S&D  ↓  

B8-0263/2018  PPE  ↓  

B8-0264/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0268/2018  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: окончателно гласуване 

EFDD: изменение 5 

ECR: § 14 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 8, 15, съображение Г 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 14 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава Съвета да обмисли 

въвеждането на целенасочени мерки срещу лица, отговорни за сериозни 

нарушения на правата на човека;“ 

2-ра част: тези думи 

 

PPE: 

§ 2 

1-ва част: „осъжда продължаващите репресии срещу защитници на правата на човека, 

включително защитници на правата на жените в Саудитска Арабия, което 

подкопава доверието в процеса на реформи в страната;“ 

2-ра част: „призовава правителството на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да 

освободи всички защитници на правата на човека и други лица, лишени от 

свобода заради убежденията си, задържани и осъдени просто заради 

упражняването на тяхното право на свобода на изразяване и тяхната мирна 

дейност в защита на правата на човека; осъжда продължаващата, системна 

дискриминация срещу жените и момичетата в Саудитска Арабия;“ 

 
§ 13 

1-ва част: „призовава ЕС да внесе резолюция относно положението на защитниците на 

правата на човека в Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета на 

ООН по правата на човека;“ 

2-ра част: „призовава ЕС, на следващото заседание на Съвета по правата на човека и на 

Комисията за положението на жените, да повдигне въпроса за членството на 

държави със съмнителни резултати в областта на правата на човека, 

включително по отношение на зачитането на правата на жените и равенството 

между половете;“ 

3-та част: „призовава ЕС да предложи на Съвета на ООН по правата на човека 

назначаване на специален докладчик за правата на човека в Саудитска 

Арабия;“ 
 

Разни 

Изменения 3 и 4 бяха оттеглени. 
 

 

3. Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад 

Предложения за резолюция: B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-

0270/2018, B8-0271/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0265/2018 

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

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 553, 54, 21 

2/ПГ + 570, 26, 18 

След съображение М 1 Verts/ALE ЕГ + 339, 253, 31 
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 455, 34, 140 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0265/2018  ECR  ↓  

B8-0266/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0267/2018  S&D  ↓  

B8-0269/2018  PPE  ↓  

B8-0270/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0271/2018  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0265/2018) 

S&D: § 9 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 9 

1-ва част: „отново подчертава, че категорично се противопоставя срещу налагането на 

смъртно наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства; счита, че 

смъртното наказание нарушава човешкото достойнство и представлява 

жестоко, нечовешко и унизително отнасяне;“ 

2-ра част: „призовава суданските органи да спазват мораториума на ООН върху 

смъртното наказание; призовава Судан да ратифицира Конвенцията против 

изтезанията и CEDAW;“ 
 

Разни 

Жорди Соле (групата Verts/ALE) е също сред подписалите предложението за резолюция RC-

B8-0265/2018. 
 

 

4. Назначаване на член на комисията за подбор за Европейската прокуратура 

Предложение за резолюция: B8-0237/2018 (Тайно гласуване (член 180, параграф 1 от 
Правилника за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на 

Антонио Мура 

ТГ + 434, 109, 74 
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5. Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства:  

преразглеждане на правната рамка на ЕС 

Доклад: Исмаил Ертуг (A8-0155/2018) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 577, 32, 19 

 

 

6. Механизъм за гражданска защита на Съюза ***I 

Доклад: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1 

3-9 

11-12 

14-15 

17-22 

24-30 

32-34 

36-43 

52-53 

56-60 

64-65 

комисия  +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване 

поотделно 

2 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 308, 280, 35 

13 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 316, 294, 18 

16 комисия разд.   

1 +  

2 -  

23 комисия поотд. +  

35 комисия поотд. -  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

62 комисия разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 4 – подточка а 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 6 – алинея 1 – 

буква а 

69 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 -  

31 комисия  +  

72 GUE/NGL  ↓  

Член 1 – точка 1 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 

76З ENF ПГ - 68, 556, 7 

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 1 

44 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 2 

70 ALDE  -  

45 комисия разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

4/ПГ + 488, 103, 42 

73 GUE/NGL  ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 2 

а (нов) 

46 комисия  +  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 4 

47 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 5 

48 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 7 

49 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 8 

50 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 7 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 12 – параграф 

10 

51 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 9 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 13 

77З ENF  -  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 9 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 

54 комисия  +  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 9 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 1 

– алинея 2 – уводна 

част 

55 комисия  +  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Член 1 – точка 9 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 13 – параграф 2 

а (нов) 

74 GUE/NGL  -  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 13 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 20 а – параграф 

1 

78З ENF  -  

61 комисия  +  

Член 1 – точка 14 – 

подточка а 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 21 – буква й 

75 GUE/NGL  -  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 14 – подточка б 

i 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 21 – параграф 2 

– буква в – алинея 2 – 

точка ii 

66 PPE ЕГ - 311, 318, 3 

Член 1 – алинея 1 – 

точка 15 

Решение № 

1313/2013/ЕС 

Член 23 – параграф 2 

67 PPE ЕГ - 253, 357, 18 

63 комисия  +  

След съображение 5 68 повече от 38 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 356, 251, 21 

Съображение 6 10 комисия разд.   

1 +  

2/ПГ + 501, 107, 23 

71 GUE/NGL  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 431, 99, 97 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 76 

Verts/ALE: изменение 10 (2-ра част, 45 (4-та част) 
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Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменения 23, 63 

GUE/NGL: изменение 35 

Verts/ALE: изменение 62 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 13 

1-ва част: „Много държави членки са изправени пред липсата на материално и 

техническо оборудване при възникването на неочаквани бедствия. Затова 

Механизмът на Съюза следва да даде възможност за разширяване на 

материалната и техническата база, когато е необходимо,“ 

2-ра част: „по-специално с цел спасяването на лица с увреждания, възрастните хора или 

болните“ 

 
изменение 16 

1-ва част: „За да се осигури функционирането на капацитета rescEU, следва да се 

предоставят допълнителни бюджетни кредити за финансиране на действия по 

линия на Механизма на Съюза, но не за сметка на финансовите пакети, 

разпределени за други ключови политики на Съюза,“ 

2-ра част: „като например насърчаване на правата, равенството и гражданството, 

правосъдието или човешкото развитие в световен мащаб, включително всички 

средства, насочени за програми и проекти за равенство между половете и 

овластяване на жените, по-специално като се има предвид, че осъществяването 

на някои от тези програми беше изключително успешно: отпуснатите средства 

за плащания по програмата „Права, равенство и гражданство“ превишиха 99% 

през предходните три години.“ 

 
изменение 62 

1-ва част: „За способностите на държавите членки, които не са предварително заделени в 

Европейския резерв за гражданска защита, размерът на финансовото 

подпомагане на Съюза за транспортните ресурси не надхвърля 55% от общите 

допустими разходи. За да имат право на подобно финансиране, държавите 

членки се задължават да съставят регистър на всички способности, които имат 

на свое разположение, заедно със съответните управленски структури, 

надхвърлящи предварително определените за Европейския резерв за 

гражданска защита, които им позволяват да реагират при здравни, 

промишлени, сеизмични или вулканични бедствия,“ 

2-ра част: „масови движения на групи от населението и извънредни ситуации в тази 

връзка,“ 

3-та част: „наводнения и горски пожари, терористични нападения и химични, 

биологични, радиологични и ядрени нападения.“ 

 

PPE, GUE/NGL, Verts/ALE: 

изменение 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „За съжаление тези бедствия понякога 

са умишлено предизвикани, какъвто е случаят например с терористичните 

нападения.“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ както и терористични нападения и 

химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи.“ 

2-ра част: тези думи 
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изменение 45 

1-ва част: „Съставът на rescEU включва способности, които се добавят към 

съществуващите в държавите членки, с цел по-специално да ги допълват и 

укрепват, и е насочен към реагиране на настоящите и бъдещите рискове. 

Способностите трябва да се определят въз основа на всички пропуски в 

способностите за реагиране, свързани с извънредни ситуации в общественото 

здраве, промишлени, екологични, сеизмични или вулканични бедствия,“ 

2-ра част: „масови движения на групи от населението и извънредни ситуации в тази 

връзка,“ 

3-та част: „наводнения и пожари, включително горски пожари, както и терористични 

нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи. Въз 

основа на установените пропуски rescEU съдържа най-малко следните 

способности:  а) гасене на горски пожари от въздуха;   б) изпомпване с голям 

капацитет;   в) издирване и спасяване в градска среда;   г) полева болница и 

екипи за спешна медицинска помощ. с изключение на думите „както и 

терористични нападения и химични, биологични, радиологични и ядрени 

заплахи“ 

4-та част: „както и терористични нападения и химични, биологични, радиологични и 

ядрени заплахи.“ 
 

 

7. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. 

Предложения за резолюция: B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-

0247/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0242/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

След § 18 1 EFDD  -  

§ 19 2 EFDD  -  

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 368, 211, 51 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0242/2018  PPE  ↓  

B8-0243/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0245/2018  ECR  ↓  

B8-0246/2018  ALDE, S&D  ↓  

B8-0247/2018  GUE/NGL  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL, Verts/ALE  § 25 

  
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 25 
 

Разни 

Клаудия Монтейру де Агиар (групата PPE) е също сред подписалите предложението за 

резолюция B8-0242/2018. 

Дирдре Клун, Дитер-Лебрехт Кох и Ивица Толич (групата PPE)  са също сред подписалите 

предложението за обща резолюция RC-B8-0242/2018. 

Ана Миранда (групата Verts/ALE) е също сред подписалите предложението за резолюция 

B8-0243/2018. 
 

 

8. Положението в Никарагуа 

Предложения за резолюция: B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-

0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0244/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 536, 39, 53 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0244/2018  PPE  ↓  

B8-0248/2018  S&D  ↓  

B8-0249/2018  ECR  ↓  

B8-0250/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0251/2018  ALDE  ↓  

B8-0252/2018  EFDD  ↓  

B8-0253/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE, S&D: окончателно гласуване (RC-B8-0244/2018) 
 

 

9. Равенство между половете и овластяване на жените:  преобразяване на 

живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС 

през периода 2016 – 2020 г. 
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Доклад: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 PPE  -  

§ 21 § оригинален 

текст 

ПГ + 546, 20, 61 

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 486, 76, 58 

§ 24 § оригинален 

текст 

ПГ + 406, 173, 46 

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 413, 138, 63 

§ 26 § оригинален 

текст 

ПГ + 528, 18, 78 

§ 40 § оригинален 

текст 

ПГ + 349, 207, 56 

§ 41 § оригинален 

текст 

ПГ + 423, 141, 52 

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Р § оригинален 

текст 

ПГ + 403, 149, 73 

гласуване: резолюция на комисиите DEVE, 

FEMM (целият текст) 

ПГ + 383, 118, 120 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: §§ 23, 24, 25, 26, 40, 41, съображение Р 

ENF: §§ 21, 24 

Verts/ALE: §§ 21, 24, 41 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 41, съображение Р 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL 

§ 52 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „военни и“ и „на ЕС“ 
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2-ра част: тези думи 
 

 

10. Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 1 EFDD ПГ - 92, 513, 18 

§ 29 § оригинален 

текст 

ПГ + 481, 116, 30 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 2 EFDD ПГ - 64, 533, 31 

§ 50 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 286, 312, 28 

§ 62 § оригинален 

текст 

ПГ + 506, 113, 9 

§ 71 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 78 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

Съображение С § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

Съображение Ф § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 466, 53, 110 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 1, 2 

ENF: §§ 29, 62 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: §§ 35, 78 

ENF: § 71 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 50 

1-ва част: „изразява дълбока загриженост във връзка с особено острия проблем с 

детската бедност, от който са засегнати до 25 милиона деца в ЕС (повече от 

26,4 % от всички европейци на възраст от под 18 години) от семейства, които 

ежедневно страдат от липсата на достатъчно доходи и основни услуги; счита, 

че политиките за младежта биха могли да допринесат за области като 

политиката за децата и семейството;“ 

2-ра част: „призовава Комисията да разработи гаранция за децата като дългосрочен 

инструмент за осигуряване на равни възможности за всички деца в ЕС в 

рамките на конкретната си схема за финансиране, за да се гарантира, че всяко 

бедно дете може има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно 

образование, безплатни детски грижи, приемливо жилищно настаняване и 

подходящо хранене;“ 

 
съображение У 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „образованието относно равенството 

между половете и сексуалното образование“ 

2-ра част: тези думи 

 

ENF: 

съображение С 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „миграция“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ф 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „мигрантите, бежанците“ 

2-ра част: тези думи 

 

PPE, ENF: 

съображение Д 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като например етническите 

малцинства, хората със специални потребности, жените, ЛГБТИК лицата, 

мигрантите и бежанците,“ 

2-ра част: „като например етническите малцинства, хората със специални потребности, 

жените“ 

3-та част: „ЛГБТИК лицата, мигрантите и бежанците,“ 
 

 

11. Прилагане на Директивата за екодизайна (2009/125/EO) 

Доклад: Frédérique Ries (A8-0165/2018) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 8 EFDD ПГ - 45, 568, 14 

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 30 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 370, 242, 6 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 35 1 ECR  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

Съображение А 2З EFDD ПГ - 37, 568, 23 

Съображение В 3 EFDD разд.   

1/ПГ - 33, 582, 14 

2/ПГ - 70, 536, 14 

Съображение Д 4З EFDD ПГ - 41, 579, 7 
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

След съображение Л   ЕГ + устно изменение 

330, 246, 44 

Съображение М 5 EFDD ПГ - 67, 527, 32 

Съображение О 6 EFDD ПГ - 58, 550, 15 

Съображение С 7 EFDD ПГ - 37, 558, 27 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 561, 45, 17 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 20, 24 

PPE: §§ 24, 35 

EFDD: изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ALDE: §§ 20, 23, 32 

S&D: § 30 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

изменение 3 

1-ва част: „като има предвид, че отмяната на Директивата за екодизайна може да 

подпомогне в по-голяма степен усилията на Европа за повишаване на 

енергийната ефективност;“ 

2-ра част: „подчертава, че енергията, по-специално изкопаемите горива, следва да се 

разглеждат като ключов ресурс, който може да подпомага също така развитието 

на създаването на работни места;“ 

 

ECR, PPE, S&D: 

§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „а) възможността за осъвременяване да 

се насърчава чрез наличието на възможност за актуализиране на софтуера за 

електронните устройства,“ и „в) възможността за рециклиране да се увеличава 

чрез използването на отделни или съвместими полимерни пластмаси“ 

2-ра част: „а) възможността за осъвременяване да се насърчава чрез наличието на 

възможност за актуализиране на софтуера за електронните устройства,“ 

3-та част: „в) възможността за рециклиране да се увеличава чрез използването на 

отделни или съвместими полимерни пластмаси;“ 
 

Разни 

Ашли Фокс представи следното устно изменение: 

Съображение Ла (ново) 
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„М като има предвид, че съществуващото освобождаване за сценично осветление от 

регламенти (ЕО) № 244/20091 и (ЕС) № 1194/2012 на Комисията2 е подходящ и ефективен начин 

за зачитане на специалните нужди и обстоятелства за театрите и за цялата развлекателна 

индустрия и следва да продължи; 

-------- 
1 Регламент (ЕО) № 244/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 

2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за 

екопроектиране на ненасочени лампи за бита (OB L 76, 24.3.2009 г., стр. 3). 
2 Регламент (ЕС) № 1194/2012 на Комисията от 12 декември 2012 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, 

светодиодни лампи и съответното оборудване (OB L 342, 14.12.2012 г., стр. 1).” 

12. Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и 

злоупотребата със срочни договори 

Предложение за резолюция: B8-0238/2018 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0238/2018 

(комисия PETI) 

§ 1 4 GUE/NGL ПГ - 65, 489, 59 

След § 2 5 GUE/NGL ПГ + 501, 74, 35 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 535, 70, 12 

2/ПГ + 357, 226, 27 

3/ПГ + 411, 193, 9 

§ 4 6 GUE/NGL ПГ - 293, 317, 5 

§ 5 8 ENF ПГ - 93, 488, 31 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 574, 16, 22 

§ 10 2 EFDD  -  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

7 GUE/NGL ПГ - 295, 308, 6 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 401, 178, 25 

2/ПГ + 297, 255, 53 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 526, 57, 27 

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 458, 76, 75 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 543, 40, 23 

2/ПГ + 280, 266, 56 

§ 19 § оригинален 

текст 

ПГ + 376, 188, 42 

§ 20 § оригинален 

текст 

ПГ + 329, 229, 39 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 388, 185, 22 

2/ПГ + 536, 27, 36 

3/ПГ + 361, 209, 26 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 525, 64, 6 

2/ПГ + 320, 247, 25 
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 293, 255, 41 

4/ПГ + 320, 243, 22 

Съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Е 1 EFDD  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

Съображение Ж 3 GUE/NGL ЕГ + 292, 257, 12 

Съображение З § оригинален 

текст 

ПГ + 287, 225, 38 

Съображение Й § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 483, 58, 20 

2/ПГ - 218, 321, 17 

Съображение Л § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ + 303, 219, 37 

Съображение О § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 502, 31, 15 

2/ПГ + 332, 202, 12 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 312, 75, 155 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: окончателно гласуване 

EFDD: §§ 14, 17, 21, съображения A, З, окончателно гласуване 

GUE/NGL: Изменения 4, 5, 6, 7, §§ 9, 10, съображения A, К, O 

Verts/ALE: §§ 3, 11, 19, 20, окончателно гласуване 

ENF: изменение 8 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: съображение Л 

PPE: §§ 7, 10, 19, 20, 23, съображение З 

ALDE: §§ 11, 12, 14, 17, 21, съображения З, К, Н 

Verts/ALE: съображение Й 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 17 

1-ва част: „подчертава, че преобразуването на срочен договор в договор за неопределено 

време трябва да се разглежда като мярка за ефективно предотвратяване и 

санкциониране на злоупотребите със срочни трудови договори както в 

публичния, така и в частния сектор“ 

2-ра част: „и че трябва да бъде ясно и последователно включено от страна на всички 

държави членки в техните съответни правни рамки в областта на трудовото 

право;“ 

 
§ 21 

1-ва част: „осъжда факта, че работниците, които са били признати от компетентните 

съдебни органи за жертви на злоупотреба при използване на срочни договори в 

нарушение на Директива 1999/70/ЕО, са били съкратени;“ 

2-ра част: „категорично счита, че когато е налице злоупотреба с последователни срочни 

договори може да се прилага мярка, която да предоставя ефективни и 

равностойни гаранции за закрила на работниците,“ 

3-та част: „за да се санкционират надлежно злоупотребите и да се неутрализират 

последиците от нарушаване на правото на ЕС, както и да се запази работното 

място на засегнатите работници;“ 

 
§ 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „минималните равнища на заплащане“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение В 
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1-ва част: „като има предвид, че е необходимо да се адаптират отговорите на политиката, 

за да се отрази фактът, че несигурността е динамичен аспект, който засяга 

всички лични трудови отношения; като има предвид, че борбата с несигурната 

заетост трябва да се осъществява чрез интегриран пакет от политики на много 

равнища,“ 

2-ра част: „който да насърчава приобщаващи и ефективни трудови стандарти наред с 

ефективни мерки, за да се гарантира зачитане на принципа на равенство;“ 

 

ALDE: 

съображение Б 

1-ва част: „като има предвид, че несигурните условия на труд се дължат на съществени 

пропуски по отношение на ефективната защита на правата на работниците на 

различните равнища на регулиране, включително първичното и вторичното 

право на Съюза и правото на държавите членки; “ 

2-ра част: „ като има предвид, че петициите относно различни форми на заетост следва да 

се разглеждат при пълно съответствие с националното законодателство на 

съответната държава членка, от която произхождат, и с относимото 

законодателство на ЕС; като има предвид, че социалната и трудовата политика 

на ЕС се основава на принципа на субсидиарност;“ 

 
Съображение О 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „на непълно работно време“ 

2-ра част: тези думи 

 

GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: „подчертава, че трябва да се осигури провеждане на проверки, така че 

работниците на временни или гъвкави договори да се ползват поне от същото 

ниво на закрила като останалите работници; отбелязва, че са необходими 

целенасочени усилия да се използват съществуващите инструменти на МОТ в 

специфична кампания срещу несигурната заетост и че следва да се обърне 

сериозно внимание на необходимостта от нови обвързващи инструменти и 

правни мерки, които да ограничат и намалят несигурната заетост“ 

2-ра част: „и да направят несигурните трудови договори по-малко привлекателни за 

работодателите;“ 

 

PPE, ALDE: 

§ 3 

1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да се борят с несигурните форми на 

заетост като договорите за нула часове заетост чрез осигуряване на развитието 

на нови инструменти и съгласувано спазване на съдебната практика на Съда на 

Европейския съюз, както и конкретното прилагане на правото на ЕС и 

националното законодателство на национално равнище с цел да се намери 

решение на дефицита на достойния труд и да се приложи основан на правата 

подход;“ с изключение на „като договорите за нула часове заетост“ 

2-ра част: „като договорите за нула часове заетост“ 

3-та част: „призовава Комисията и държавите членки да си сътрудничат с всички 

социални партньори, особено със синдикалните организации, и съответните 

заинтересовани лица, като насърчават качествена, сигурна и добре платена 

заетост с цел, наред с другото, укрепване на инспекциите по труда;“ 

 
съображение А 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „през последните 15 години“, „в 

резултат на прилагането на политики на бюджетни ограничения и на 

ограничаване на трудовите права“ и „което доведе до увеличаване на 

несигурността и нестабилността на труда“ 

2-ра част: „през последните 15 години“ 

3-та част: „в резултат на прилагането на политики на бюджетни ограничения и на 

ограничаване на трудовите права“ 

4-та част: „което доведе до увеличаване на несигурността и нестабилността на труда“ 

 
съображение Е 

1-ва част: „като има предвид, че в течение на годините в няколко държави членки се 

наблюдава значително увеличаване на нетипичните и на временните трудови 

договори както в публичния, така и в частния сектор“ 

2-ра част: „в правна уредба, при която злоупотребата с използването на срочни трудови 

договори не може нито да бъде адекватно избегната, нито санкционирана 

поради липсата на ефективни и пропорционални мерки за защита; като има 

предвид, че това подронва интегритета на европейското трудово 

законодателство и на съдебната практика на Съда на Европейския съюз;“ 

 
съображение Н 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително договорите за нула 

часове“ 

2-ра част: тези думи 

 

PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 5 

1-ва част: „е запознат с предложението на Комисията за Европейски орган по труда и 

призовава за това този орган да получи достатъчен собствен бюджет, без да се 

прехвърлят ресурси от други важни органи;“ 

2-ра част: „призовава Комисията да положи повече усилия за прекратяване на 

несправедливите клаузи в трудовите договори, като предприеме действия 

спрямо всички злоупотреби и пропуски; отбелязва новото предложение за 

директива относно прозрачни и предсказуеми условия на труд, която има за цел 

да създаде нови права за всички работници, по-специално с оглед подобряване 

на условията на труд на работниците в новите форми на заетост и в 

нестандартната заетост“ 

3-та част: „като същевременно ограничи тежестта за работодателите и запази 

адаптивността на пазара на труда“ 

 

EFDD, Verts/ALE: 

съображение Д 

1-ва част: „като има предвид, че данните на Евростат и Eurofound относно заетостта на 

лицата, наети недоброволно на временен договор, относно половите и 

възрастовите различия при условията на временна заетост и относно непълната 

заетост на значителен дял от работниците на непълно работно време показват 

зачестяването на нестандартни, нетипични форми на заетост;“ 

2-ра част: „като има предвид, че данните за безработицата по пол и по възраст показват, 

че техните проценти са на най-ниското си ниво от 2009 г. насам;“ 

 

EFDD, GUE/NGL: 

съображение К 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „жертви на злоупотреба при“ 

2-ра част: тези думи 

 


