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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
ОПР общо предложение за резолюция
ТГ тайно гласуване
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1. Минимално покритие за загуби за необслужвани експозиции ***I

Доклад: Esther de Lange и  Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

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

Гласуване: Решение 
за започване на 

междуинституционал
ни преговори

+

Разни
Гласуването беше поискано от групите Verts/ALE и GUE/NGL съгласно член 69в от 
Правилника за дейността.

2. Ускорено разрешаване на търговски спорове

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

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

единно гласуване ПГ + 521, 35, 14

3. Създаване на космическа програма на Съюза и на Агенция на Европейския 
съюз за космическата програма ***I

Доклад: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-108
110-
222

комисия +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

109 комисия поотд. -

член 1, § 1 226 GUE/NGL ПГ - 107, 454, 13

член 14, алинея 1, 
след буква г

223 ECR -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

член 25, след алинея 
1

224 ECR -

член 50, алинея 1, 
буква а, след тире 3

227 EFDD ПГ - 84, 469, 22

съображение 8 225 GUE/NGL -

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 483, 68, 19

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 226
EFDD: изменение 227

Искания за  гласуване поотделно
повече от 38 
членове на ЕП:

изменение 109

4. Създаване на програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I

Доклад: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-21
23-73
75-84
86-149
151-
201

комисия +

разд.

1 +

22 комисия

2 +

разд.

1 +

74 комисия

2 +

разд.

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

85 комисия

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

разд.

1 +

150 комисия

2 +

приложение I, част 2, 
алинея 2, след точка 

3

203 EFDD ПГ - 74, 443, 54

приложение I, част 5, 
подчаст І, точка 5

204 EFDD ПГ - 141, 403, 27

приложение I, част 5, 
подчаст І, алинея 3

205 EFDD ПГ - 253, 299, 27

след съображение 9 202 EFDD ПГ - 103, 448, 23

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 491, 38, 51

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 202, 203, 204, 205

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 22
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и стратегическата автономност на 

Съюза“
2-ра част: тези думи

изменение 74
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „стратегическата автономност и“
2-ра част: тези думи

изменение 85
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като се гарантира стратегическата 

автономност на ЕС“
2-ра част: тези думи

изменение 150
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и не поставя под въпрос 

стратегическата независимост на Съюза“
2-ра част: тези думи

5. Споразумение между САЩ и ЕС относно сътрудничеството в областта на 
регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване ***
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Препоръка: Theresa Griffin (A8-0432/2018)

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

гласуване: одобрение ПГ + 529, 19, 31

6. Обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху 
приходите от предоставянето на някои цифрови услуги *

Доклад: Paul Tang (A8-0428/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1
3-5
7-8

10-13
15-19

23
26

29-34
36-40
45-49

52

комисия +

разд.

1 +

2 комисия

2/ЕГ - 264, 303, 15

разд.

1 +

6 комисия

2/ПГ + 439, 134, 7

9 комисия ПГ + 312, 253, 15

14 комисия поотд. +

20 комисия поотд. +

21 комисия поотд. -

22 комисия поотд. +

Изменение, внесено 
от водещата 

комисия: гласуване 
поотделно

25 комисия ПГ - 244, 331, 8
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

27 комисия ПГ + 490, 40, 52

28 комисия поотд. +

35 комисия ПГ + 308, 250, 20

42 комисия поотд. +

43 комисия поотд. +

44 комисия поотд. +

51 комисия поотд. +

Облагаеми приходи 56-58 PPE ЕГ - 234, 335, 12

63 GUE/NGL ПГ - 128, 444, 8

54=
60=

повече от 38 
членове на 

ЕП,
GUE/NGL

ПГ - 254, 311, 15

член 8, алинея 1

41 комисия ПГ + 304, 59, 216

55=
61=

повече от 38 
членове на 

ЕП
GUE/NGL

-след член 24

50 комисия ПГ + 458, 59, 66

след съображение 3 53=
59=

повече от 38 
членове на 

ЕП
GUE/NGL

-

62 GUE/NGL ПГ - 122, 451, 8съображение 35

24 комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 451, 69, 64

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 25, 27, 41, 50
GUE/NGL: изменения 62, 63
ENF: изменения 6 (2-ра част), 9, 25, 50
S&D: изменения 35, 54/60

Искания за гласуване поотделно
PPE: изменения 14, 20, 21, 22, 25, 28, 35, 42, 43, 44, 51
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EFDD: изменения 28, 51

Искания за разделно гласуване
ENF:
изменение 6
1-ва част: „Докато очакват да се намери такова решение (а неговото приемане и 

изпълнение би могло да отнеме известно време), държавите членки са 
подложени на натиск да предприемат мерки по този въпрос, тъй като основите 
им за облагане с корпоративен данък чувствително ерозират с течение на 
времето. Ако обаче такива мерки се предприемат поотделно и 
некоординирано, те биха довели до разпокъсване на единния пазар и до 
нарушаване на конкуренцията, а това би възпрепятствало разработването на 
нови цифрови решения, както и конкурентоспособността на Съюза като цяло. 
Ето защо е необходимо да се възприеме хармонизиран подход за намиране на 
временно решение, което да е конкретно насочено към този въпрос, докато се 
приеме комплексно решение. Временното решение следва да бъде с ограничен 
срок, за да се избегне непреднамереното му превръщане в постоянно. Поради 
това следва да се въведе клауза за изтичане на срока на действие, според която 
срокът на действие на настоящата директива автоматично изтича при 
установяването на комплексно решение, за предпочитане на международно 
равнище.“

2-ра част: „До 31 декември 2020 г., ако не е договорено комплексно решение, Комисията 
следва да разгледа предложение въз основа на член 116 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският 
парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна 
процедура. От съществена важност е да се постигне споразумение без 
отлагане, за да се избегне увеличаването на броя на националните данъци за 
цифрови услуги, налагани едностранно от държавите членки.“

PPE:
изменение 2
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и нематериалните активи“
2-ра част: тези думи

7. Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие *

Доклад: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-5
8

10-15
19
21

25-29
34-39

комисия +

Изменения, внесени 6 комисия ПГ + 452, 54, 60
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

7 комисия поотд. -

8 комисия поотд. -

разд.

1 +

2/ПГ - 234, 329, 19

9 комисия

3/ПГ - 178, 346, 46

16 комисия поотд. -

17 комисия поотд. -

18 комисия поотд. -

20 комисия ПГ - 204, 364, 10

22 комисия поотд. -

23 комисия поотд. +

24 комисия поотд. -

30 комисия поотд. +

31 комисия ПГ + 330, 212, 38

32 комисия поотд. +

от водещата комисия 
- гласуване 
поотделно

33 комисия ПГ + 300, 248, 33

след съображение 8 40 Verts/ALE ПГ + 429, 140, 10

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 439, 58, 81

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 40
GUE/NGL: изменения 6, 33
ECR: изменение 40
ENF: изменения 9 (2-ра и 3-та част), 20, 31, 33

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменения 7, 8, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33

Искания за разделно гласуване
ENF, PPE:
изменение 9
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1-ва част: „Основна цел на настоящата директива е да направи по-устойчив вътрешния 
пазар като цяло с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата във връзка с 
данъчното облагане на цифровизираната икономика, като същевременно се 
спазва принципът на данъчна неутралност, но се зачита и свободното 
движение на услуги в рамките на европейския единен пазар и без да се прави 
разграничение между дружествата на Съюза и дружествата извън него. Тази 
цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, 
действащи самостоятелно, тъй като цифровите предприятия могат да развиват 
дейност през граница, без да имат или като имат само малко физическо 
присъствие в дадена юрисдикция, и поради това са необходими правила, които 
да гарантират, че те заплащат данъци в юрисдикциите, в които осъществяват 
печалби. Предвид на това презгранично измерение, една инициатива на 
равнището на Съюза би могла да постигне повече, отколкото множество мерки 
на национално равнище. С цел в рамките на Съюза да се осигури 
хармонизирано прилагане на правилата относно значителното цифрово 
присъствие, е необходима обща за вътрешния пазар инициатива. 
Едностранните и несъгласувани подходи на държавите членки биха могли да 
бъдат неефективни и да доведат до разпокъсване на единния пазар чрез 
създаване на противоречащи си национални политики, нарушения на пазара и 
данъчни пречки пред стопанските субекти в Съюза. Поради това следва да се 
обърне специално внимание на това да се гарантира, че подходът на Съюза е 
справедлив и недискриминационен спрямо която и да било конкретна държава 
членка. Тъй като целите на настоящата директива могат да бъдат постигнати 
по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в 
съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в 
същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.“

2-ра част: „При все че данъчната политика е въпрос от сферата на националните 
компетентности, в член 115 от ДФЕС ясно се заявява, че Съветът следва, с 
единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след 
консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, 
да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, 
предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на 
държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или 
функционирането на вътрешния пазар. Настоящата директива не предполага 
хармонизиране на ставките на корпоративните данъци в Съюза“

3-та част: „и следователно не ограничава възможностите на държавите членки да 
определят ставките на корпоративен данък, приложими за приходите от 
цифрови услуги на тяхната територия.“

8. Иран, и по-специално случая на Насрин Сотуде

Предложения за резолюция: B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-
0566/2018, B8-0567/2018

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0562/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)



P8_PV(2018)12-13(VOT)_BG.docx 10 PE 632.675

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 5 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 14 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 321, 241, 7

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 522, 6, 38

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0562/2018 Verts/ALE ↓

B8-0563/2018 ECR ↓

B8-0564/2018 GUE/NGL ↓

B8-0565/2018 S&D ↓

B8-0566/2018 ALDE ↓

B8-0567/2018 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0562/2018)

Искания за  гласуване поотделно
S&D: § 5

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 14
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като съществено условие за 

постигането на по-нататъшен напредък в икономическите и политическите 
отношения“

2-ра част: тези думи

9. Египет, и по-специално положението на защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция: B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-
0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0568/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

разд.

1 +

§ 11 § оригинален 
текст

2/ЕГ - 248, 288, 20

§ 17 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 19 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 283, 249, 21

Съображение З § оригинален 
текст

поотд. +

съображение Л § оригинален 
текст

поотд. +

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0568/2018 Verts/ALE ↓

B8-0569/2018 ECR ↓

B8-0576/2018 EFDD ↓

B8-0578/2018 GUE/NGL ↓

B8-0579/2018 S&D ↓

B8-0580/2018 ALDE ↓

B8-0581/2018 PPE ↓

Искания за  гласуване поотделно
ECR: § 17; съображение Л
PPE: § 19; съображение З

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 11
1-ва част: „в момент, когато Египет се стреми към укрепване на демокрацията и 

принципите на правовата държава,“
2-ра част: тези думи
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10. Танзания

Предложения за резолюция: B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-
0574/2018, B8-0575/2018

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0570/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

разд.

1 +

съображение Ж § оригинален 
текст

2 +

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0570/2018 ECR ↓

B8-0571/2018 Verts/ALE ↓

B8-0572/2018 GUE/NGL ↓

B8-0573/2018 S&D ↓

B8-0574/2018 ALDE ↓

B8-0575/2018 PPE ↓

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение Ж
1-ва част: „като има предвид, че много деца и юноши, и по-специално момичета, са 

изложени на нарушения на правата на човека и на вредни практики, 
включително широко разпространено сексуално насилие, телесни наказания, 
бракове в детска възраст и бременност в юношеска възраст, което затруднява 
или прави невъзможно за тях да посещават училищни занимания;“ 

2-ра част: „като има предвид, че правителството на Танзания възпрепятства достъпа до 
услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и заплашва 
организациите, предоставящи информация за тези услуги;“

11. Блокова верига: далновидна търговска политика

Доклад: Emma McClarkin (A8-0407/2018)
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

единно гласуване ПГ + 433, 25, 92

12. Адекватност на защитата на личните данни, осигурявана от Япония

Предложения за резолюция: B8-0561/2018

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B8-0561/2018
(комисия LIBE)

§ 7 2 PPE ЕГ + 277, 258, 4

§ 17 3 PPE ЕГ - 237, 305, 3

след § 18 9 S&D +

§ 19 4 PPE ЕГ + 307, 242, 2

§ 20 § оригинален 
текст

поотд. -

§ 23 5 PPE +

§ 24 6 PPE -

§ 26 10 S&D +

след позоваване 6 7 S&D +

съображение М 1 PPE +

след съображение У 8 S&D +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 516, 26, 11

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване

Искания за  гласуване поотделно
PPE: § 20

13. Конфликт на интереси и защитата на бюджета на ЕС в Чешката република

Предложения за резолюция: B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0582/2018
(PPE, ECR, Verts/ALE)

§ 1 1 ALDE -

след § 3 2 S&D ЕГ + 295, 202, 51

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 434, 64, 47

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0582/2018 PPE ↓

B8-0583/2018 Verts/ALE ↓

B8-0584/2018 GUE/NGL ↓

B8-0585/2018 ALDE ↓

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0582/2018)

Разни:
Неоклис Силикиотис оттегли подписа си на общото предложение за резолюция RC-B8-
0582/2018.

14. Дейностите на Европейския омбудсман през 2017 г.

Доклад: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 6 5 PPE ЕГ - 245, 281, 3

§ 12 6 PPE ЕГ - 245, 277, 8

§ 13 7 PPE ПГ + 273, 249, 8

§ 14 8 PPE -

§ 15 9 PPE -

§ 16 10 PPE -

§ 18 11з PPE -

§ 19 12 PPE -



P8_PV(2018)12-13(VOT)_BG.docx 15 PE 632.675

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 20 13 PPE ПГ - 239, 267, 25

14 PPE ПГ - 235, 285, 8§ 21

§ оригинален 
текст

ПГ + 330, 181, 18

15 PPE ПГ - 204, 318, 8§ 22

§ оригинален 
текст

ПГ + 363, 157, 5

§ 23 16 PPE -

§ 26 § оригинален 
текст

ПГ + 379, 132, 10

§ 27 17 PPE -

§ 28 18 PPE -

§ 33 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 35 19з PPE ПГ - 183, 337, 4

§ 40 20з PPE ПГ - 198, 317, 7

§ 46 21з PPE ПГ - 214, 304, 3

съображение К 1з PPE -

съображение Т 2 PPE -

съображение Ч § оригинален 
текст

поотд. +

съображение Ш 3 PPE -

4 PPE ПГ - 199, 314, 6съображение АВ

§ оригинален 
текст

ПГ + 366, 149, 6

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 368, 15, 135

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 13, 15, 19, 20, 21
EFDD: изменения 4, 7, 14, 15, 19; § 21
ENF: изменения 4, 15, 21; §§ 22, 26; съображение АВ
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Искания за  гласуване поотделно
ALDE: § 33; съображение Ч
PPE: § 21

15. Разисквания в комисията по петиции през 2017 г.

Доклад: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 6 EFDD +

7 EFDD ЕГ + 125, 308, 16

разд.

1 +

§ 3

§ оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

2 -

§ 9 § оригинален 
текст

3 +

след § 9 1 PPE ЕГ + 308, 102, 42

разд.

1 -

2 +

3 +

§ 10 § оригинален 
текст

4 +

разд.

1 +

§ 11 § оригинален 
текст

2 +



P8_PV(2018)12-13(VOT)_BG.docx 17 PE 632.675

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 19 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 23 § оригинален 
текст

2 +

8 EFDD ЕГ - 104, 326, 18

разд.

1 +

§ 26

§ оригинален 
текст

2/ЕГ + 227, 211, 13

§ 27 3з PPE ПГ - 200, 221, 30

разд.

1 +

2 +

§ 30 § оригинален 
текст

3 -

съображение Й 4 EFDD -

разд.

1 +

съображение Т § оригинален 
текст

2 -

съображение Ф 5 EFDD ЕГ - 200, 211, 36

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 342, 34, 39

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 2, 3

Искания за разделно гласуване
ALDE:
§ 23
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „твърдо вярва, че Комисията, Съветът и 
държавите членки следва да предприемат последователни и ефективни 
последващи действия във връзка с препоръките от окончателния доклад на 
работната група;“

2-ра част: тези думи

§ 26
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление, че до момента 

това не е така и че от успешно проведени инициативи не е последвал никакъв 
осезаем законодателен резултат;“

2-ра част: тези думи

съображение Т
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „при условие че същите се обработват 

още от самото начало в секретариата на комисията по петиции“
2-ра част: тези думи

PPE:
§ 3
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „което се използва като оправдание от 

някои не особено отговорни държави членки“
2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: „подчертава необходимостта от засилено сътрудничество между Комисията и 

другите институции на ЕС и националните, регионалните и местните органи на 
държавите членки, за да се гарантира приемането и прилагането на 
разпоредбите от законодателството на ЕС, насочено към постигането на най-
високи стандарти за социална справедливост и на пълна защита на 
икономическите, социалните и културните права на всички граждани; 
подчертава необходимостта от по-активно сътрудничество с представители на 
държавите членки по време на заседанията на комисията и от по-бързи 
последващи действия по искания, изпратени от комисията; поради това 
призовава за силен ангажимент на всички участващи органи на национално и 
европейско равнище в процеса на разглеждането и решаването на петициите;“

2-ра част: „отново отбелязва, че голям брой петиции са получили повърхностни отговори 
от Комисията;“

§ 11
1-ва част: „посочва, че разглеждането на петиции относно несигурните условия на труд 

показа, че в някои държави членки много работници са жертви на 
недопустими и дискриминационни практики, което отразява липсата на 
ефективни превантивни механизми и санкции в редица случаи;“

2-ра част: „изразява съжаление относно факта, че Комисията е допуснала значително 
натрупване на преписки, свързани с нарушения на трудовото законодателство 
на ЕС от някои държави членки, което е позволило нарушенията на правата на 
работниците да продължават с години;“

§ 19
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „43 милиона дизелови“ 
2-ра част: тези думи

ALDE, PPE:
§ 9
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1-ва част: „счита, че за да се осигури пълна съгласуваност в разглеждането на различните 
петиции, всички постъпващи петиции следва да се обработват изцяло от 
комисията по петиции, и че за тази цел на нейния секретариат следва да бъдат 
предоставени повече ресурси;“ с изключение на думите „всички постъпващи 
петиции следва да се обработват изцяло от“ и „че за тази цел“ (като в 
българския текст се добави „на“ пред „комисията по петиции“)“

2-ра част: тези думи
3-та част: „подчертава факта, че насоките на комисията, приети през януари 2016 г., 

гарантират прозрачност и яснота при обработката на петициите и в процеса на 
вземане на решения;“

§ 10
1-ва част: „отправя силна критика поради това, че в отделни случаи на разглеждане на 

жалби на граждани Комисията си присвоява право на преценка;“
2-ра част: „отбелязва, че отказът да се прави обстойно и експедитивно разследване по 

жалби на граждани, включително по индивидуални случаи, в съответствие с 
подхода на Комисията, възприет в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено 
„Право на Европейския съюз: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“, 
може да възпрепятства бързото откриване на евентуални сериозни системни 
недостатъци,“

3-та част: „което позволява да продължат нарушенията на правата, засягащи голям брой 
граждани, тъй като по същество цялата отговорност се стоварва на плещите на 
националните съдилища, който трябва да следят за нарушения на 
законодателството на ЕС, с изключение на системните нарушения; намира 
тълкуването на това понятие за твърде неясно и счита, че този подход е 
особено вреден за законодателството в областта на околната среда;“

4-та част: „счита този подход за стъпка назад спрямо предишния подход при прилагането 
на законодателството на ЕС в областта на околната среда и като цяло за 
ограничаване на задълженията на Комисията като пазител на Договорите;“

§ 30
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „същата“, „и информация като самите 

вносители на петициите“ и „или от други органи“
2-ра част: „същата“ и „и информация като самите вносители на петициите“ 
3-та част: „или от други органи“

Разни
Групата PРE оттегли изменение 2.


