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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
повече от 38 членове на 
Парламента

нисък праг (най-малко 38 членове на Парламента)

Повече от 76 членове на 
Парламента

среден праг (най-малко 76 членове на Парламента)

Повече от 151 членове на 
Парламента

висок праг (най-малко 151 членове на Парламента)

ТГ тайно гласуване
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1. Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна 
употреба от Съюза за Обединеното кралство ***I

Доклад: Klaus Buchner (A8-0071/2019)

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

единно гласуване ПГ + 645, 2, 7

2. Продължаване, в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, 
на програмите за териториално сътрудничество PEACE IV (между Ирландия 
и Обединеното кралство) и „Обединено кралство—Ирландия“ (Ирландия–
Северна Ирландия–Шотландия) ***I

Доклад: Искра Михайлова (A8-0021/2019)

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

единно гласуване ПГ + 624, 13, 24

3. Продължаване на текущите дейности за учебна мобилност по програмата 
„Еразъм +“ в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС ***I

Доклад: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0082/2019)

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

единно гласуване ПГ + 651, 9, 10

4. Авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство 
от Съюза ***I

Доклад: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

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

единно гласуване ПГ + 658, 8, 4
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5. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и 
Афганистан ***

Препоръка: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0026/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 513, 85, 67

6. Споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и 
Афганистан (резолюция)

Доклад: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0058/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 17 1 GUE/NGL -

§ 19 2 GUE/NGL -

§ 48 § оригинален 
текст

поотд. + 361, 286, 25

§ 73 3 GUE/NGL -

§ 74 4 GUE/NGL -

§ 76 5 GUE/NGL -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 565, 53, 55

Искания за  гласуване поотделно
ECR: § 48

7. Участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в eu-Lisa ***

Препоръка: Monica Macovei (A8-0081/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 602, 15, 56
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8. Правомощия и мандат на специалните представители на ЕС

Доклад: Hilde Vautmans (A8-0171/2019)

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

одобрение без гласуване (член 113, параграф 6 от Правилника за дейността)

9. Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I

Доклад: Morten Løkkegaard (A8-0188/2017)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

363 комисия ПГ + 613, 23, 36

10. Визова информационна система ***I

Доклад: Carlos Coelho (A8-0078/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-234
242-
251

комисия ЕГ + 540, 123, 10

член 1, алинея 1, 
точка 1

Регламент (ЕО) № 
767/2008

член 1, § 2

252з Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 234, 411, 31

разд.

1/ПГ - 289, 381, 6

член 1, алинея 1, 
точка 2, буква в

Регламент (ЕО) № 
810/2009

член 13, § 7, буква а

253 Verts/ALE
GUE/NGL

2/ПГ + 452, 214, 7

член 3, алинея 1, 
точка 4

254з Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 274, 396, 6
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Регламент (ЕО) № 
810/2009
член 21а

235-
241

комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 522, 122, 31

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 252, 253, 254

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 253
1-ва част: „a) деца на възраст до 12 години“
2-ра част: „и лица на възраст над 70 години“

11. Фонд „Убежище и миграция“ ***I

Доклад: Miriam Dalli (A8-0106/2019)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки



P8_PV(2019)03-13(VOT)_BG.docx 7 PE 636.465

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

2-6
9-11
13-16
20-23

25
27
29
33

35-36
38-39

41
43-45
47-48
50-51
53-56

58
61-64

67
74-75

78
81
83

86-91
94-96
98-102
105-
118
120-
122
124-
132
134-
137
139
141-
142
144-
167
170-
175
178
180-
182
187-
194
196-
203
205
207
211-
215

комисия +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

217-
218
220-
223
225-
227
229-
231
233-
249

1 комисия ПГ + 538, 122, 14

разд.

1/ПГ + 568, 94, 9

2/ПГ + 571, 83, 7

3/ПГ + 506, 136, 12

7 комисия

4/ПГ + 499, 159, 19

8 комисия ПГ + 559, 110, 8

разд.

1 +

12 комисия

2/ПГ + 493, 159, 20

17 комисия ПГ + 350, 292, 29

18 комисия поотд. +

19 комисия поотд./
ЕГ

+ 339, 336, 5

разд.

1 +

24 комисия

2/ЕГ - 334, 342, 5

26 комисия поотд. +

разд.

1 +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

28 комисия

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 571, 83, 22

30 комисия

2 +

32 комисия поотд./
ЕГ

+ 354, 318, 6

34 комисия ПГ + 337, 325, 13

37 комисия поотд./
ЕГ

+ 337, 319, 19

разд.

1 +

2/ЕГ + 349, 321, 6

40 комисия

3 +

разд.

1 +

2/ЕГ + 339, 327, 15

46 комисия

3 +

49 комисия поотд./
ЕГ

+ 338, 336, 4

52 комисия поотд./
ЕГ

+ 377, 232, 68

разд.

1 +

2/ЕГ + 351, 327, 2

57 комисия

3/ЕГ + 370, 308, 1

разд.

1 +

60 комисия

2 +

66 комисия поотд. +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

68 комисия

2 +

разд.

1/ПГ + 629, 35, 18

73 комисия

2/ПГ + 495, 154, 20

79 комисия поотд. +

разд.

1 +

80 комисия

2 +

82 комисия поотд. +

84 комисия поотд./
ЕГ

+ 360, 306, 12

85 комисия поотд. +

разд.

1 +

92 комисия

2 +

97 комисия поотд. +

разд.

1 +

104 комисия

2/ЕГ + 356, 254, 66

разд.

1 +

119 комисия

2 +

разд.138 комисия

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ЕГ + 357, 321, 2

разд.

1 +

140 комисия

2 +

168 комисия поотд. +

169 комисия поотд. +

176 комисия поотд. +

177 комисия поотд. +

179 комисия поотд. +

разд.

1 +

184 комисия

2 +

186 комисия поотд./
ЕГ

+ 422, 253, 6

195 комисия поотд. +

209 комисия поотд. +

210 комисия поотд. +

разд.

1 +

216 комисия

2 +

224 комисия поотд./
ЕГ

+ 355, 311, 16

232 комисия поотд. +

261з ENF -член 2, алинея 1, 
буква д

65 комисия +

69 комисия +член 3, § 2, буква б

262 ENF ↓



P8_PV(2019)03-13(VOT)_BG.docx 12 PE 636.465

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

70-71 комисия +член 3, § 2,  буква в

263 ENF ↓

72 комисия +член 3, § 2, след 
буква в

264 ENF ↓

76 комисия ЕГ + 347, 325, 4член 4, след § 2

252 PPE ↓

77 комисия ЕГ + 370, 302, 5член 4, след § 2

253 PPE ↓

разд.

1 +

93 комисия

2 +

член 9, § 2

254 PPE ↓

разд.

1 +

103 комисия

2 +

член 13, § 1

255 PPE ↓

член 14, след § 2 256 PPE ЕГ - 230, 427, 19

123 комисия ЕГ + 347, 316, 16член 18, § 2

257 PPE ↓

265з ENF -член 22

133 комисия +

266з ENF -

разд.

1 +

член 26, § 2

143 комисия

2 +

Приложение II, точка 183 комисия +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

3, буква г 258 PPE ↓

259 PPE ЕГ - 228, 428, 22Приложение III, 
заглавие

185 комисия +

Приложение ІII, 
точка 1, буква е

267 ENF -

268з ENF -Приложение IІI, 
точка 2, буква и

204 комисия +

269з ENF -Приложение IІI, 
точка 3, буква б

206 комисия +

270з ENF ПГ - 109, 549, 23Приложение IІI, 
точка 3, буква д

208 комисия +

271з ENF -Приложение IІI, 
точка 4, буква б

219 комисия ЕГ + 349, 324, 6

Приложение IІI, 
точка 4, буква з

272 ENF -

273 ENF -Приложение ІV, тире 
1

228 комисия +

31 комисия ЕГ + 348, 320, 7съображение 24

250 PPE ↓

42 комисия ЕГ - 323, 349, 3съображение 32

251 PPE -

260з ENF -съображение 55

59 комисия ЕГ + 356, 254, 66

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 374, 260, 47

Искания за поименно гласуване
ECR: изменения 1, 7, 8, 17, 34, 73
ENF: изменения 7 (4-та част), 270

Искания за  гласуване поотделно
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ECR: изменения 1, 7 (4-та част), 8, 17, 26, 34, 73
PPE: изменения 17, 32, 37, 49, 52, 59, 76, 77, 84, 186, 224
ENF: изменения 17, 18, 19, 24, 34, 37, 66, 76, 77, 79, 82, 85, 93, 97, 103, 168, 169, 176, 

177, 179, 195, 209, 210, 232

Искания за разделно гласуване
ECR:
изменение 12
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „чрез създаване на безопасни и законни 

маршрути към Съюза, които също следва да помогнат и“ и „Като инструмент 
на вътрешната политика на Съюза и единствен инструмент, предоставящ 
финансиране в областта на убежището и миграцията на равнището на Съюза, 
Фондът следва да подкрепя главно действия в областта на убежището и 
миграцията в рамките на Съюза. В определени граници обаче и при спазване 
на съответните гаранции“

2-ра част: тези думи

изменение 24
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и на организациите на 

гражданското общество, включително сдруженията на бежанци и мигранти“
2-ра част: тези думи

изменение 28
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и подкрепа за реинтеграция в 

дългосрочен план“
2-ра част: тези думи

изменение 30
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Следва да се обърне специално 

внимание на уязвимите групи. Решенията за връщане на лица следва да се 
основават на цялостна внимателна оценка на положението в съответната 
държава на произход, включително и оценка на капацитета за приемане на 
местно равнище. Предприемането на специфични мерки и действия за 
подкрепа на държавите на произход, и по-специално на уязвимите лица, 
допринася за гарантиране на устойчивостта, безопасността и ефективността на 
връщанията. Тези мерки следва да се прилагат с активното участие на 
местните органи, гражданското общество и диаспорите.“

2-ра част: тези думи

изменение 60
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и с организации на гражданското 

общество, включително сдружения на мигранти и бежанци“
2-ра част: тези думи

PPE:
изменение 40
1-ва част: „Приоритетът на настоящия фонд следва да бъде финансирането на действия в 

рамките на територията на Съюза. Фондът може да финансира подкрепяните 
по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение 
на трети държави“

2-ра част: „които следва да бъдат ограничени във финансово отношение, като 
същевременно“ 
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3-та част: „са пригодени за постигане на целите на Фонда, установени в член 3 от 
настоящия регламент, при спазване на подходящи гаранции. Посочените 
мерки следва да допълват други действия извън Съюза, получаващи подкрепа 
чрез неговите инструменти за външно финансиране. По-специално, при 
изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност и 
допълняемост с принципите и общите цели на външната дейност и външната 
политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион и 
международните ангажименти на Съюза. Следва да се зачита принципът за 
съгласуваност на политиката за развитие, установен в точка 35 от Европейския 
консенсус за развитие. В рамките на прилагането на спешното подпомагане 
следва да се гарантира съгласуваност с хуманитарните принципи, установени в 
Европейския консенсус относно хуманитарната помощ.“

изменение 46
1-ва част: „За да допринесат за постигането на политическата цел на Фонда, държавите 

членки и Комисията следва да гарантират, че програмите на държавите членки 
съдържат действия, които допринасят за постигането на всяка една от 
специфичните цели на настоящия регламент. Освен това те следва да 
гарантират, че разпределянето на финансирането за специфичните цели служи 
на посочените цели по възможно най-добрия начин и се основава на най-
актуалните потребности“

2-ра част: „че програмите включват минимален размер на разходите по отношение на 
тези цели“

3-та част: „че споделянето на ресурси за целите е пропорционално на съществуващите 
предизвикателства, че избраните приоритети съответстват на мерките за 
изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите 
между целите прави възможно постигането на общата политическа цел“

изменение 93
1-ва част: „Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към 

приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане 
на неотложни потребности в съответствие с договорените приоритети на 
Съюза, посочени в приложение II, и посредством допустимите дейности, 
посочени в приложение ІІІ. Комисията осигурява редовна ангажираност на 
организации на гражданското общество в подготовката, изпълнението, 
наблюдението и оценката на работните програми.“

2-ра част: „Най-малко 20% от финансирането за тематичния механизъм се разпределят за 
специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а). Най-малко 10% от 
финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква б). Най-малко 10% от 
финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в). Най-малко 10% от 
финансирането за тематичния механизъм се разпределят за специфичната цел, 
посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб).“

изменение 103
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1-ва част: „Всяка държава членка и Комисията вземат нужните мерки, така че 
приоритетите, към които е насочена националната програма, да отговарят на 
приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на 
убежището и управлението на миграцията, както и да съответстват напълно на 
приложимите достижения на правото на Съюза и на международните 
задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от подписаните от тях 
международни инструменти, и по-специално Конвенцията на ООН за правата 
на детето. При определяне на приоритетите на програмите си държавите 
членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са 
адекватно застъпени.“

2-ра част: „Във връзка с това държавите членки разпределят най-малко 20% от 
отпуснатите им финансови средства за специфичната цел, посочена в член 3, 
параграф 2, първа алинея, буква а). Държавите членки разпределят най-малко 
10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, посочени в 
член 3, параграф 2, първа алинея, буква б). Държавите членки разпределят най-
малко 10% от отпуснатите им финансови средства за специфичните цели, 
посочени в член 3, параграф 2, първа алинея, буква в). Държавите членки 
разпределят най-малко 10% от отпуснатите им финансови средства за 
специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, първа алинея, буква вб).“

изменение 104
1-ва част: „Освен това държавите членки гарантират, че техните програми включват 

действия, насочени към всички специфични цели на Фонда, посочени в член 3, 
параграф 2, и че разпределението на ресурсите между целите гарантира 
тяхната постижимост.“

2-ра част: „При оценката на програмите на държавите членки, ако съгласно мотивирано 
становище на Комисията във връзка с производство за установяване на 
неизпълнение на задължения съгласно член 258 от ДФЕС са налице 
категорични доказателства, че законосъобразността на тези проекти или 
законосъобразността и редовността на това финансиране или изпълнението на 
тези проекти ще бъдат поставени под въпрос, Комисията гарантира, че не се 
предоставя финансиране за въпросните проекти.“

изменение 138
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „непредвидено“
2-ра част: тази дума

изменение 140
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „непредвидено“
2-ра част: тази дума

изменение 143
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „непредвидено“
2-ра част: тази дума

ENF:
изменение 7
1-ва част: „Фондът следва да зачита изцяло правата на човека, да спазва Програмата до 

2030 г., принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в 
член 208 от ДФЕС,“ с изключение на „Програмата до 2030 г.“, „и 
ангажиментите на международно равнище във връзка с миграцията и 
убежището, по-специално Глобалния пакт за бежанците“, „и Глобалния пакт за 
безопасна, организирана и законна миграция.“

2-ра част: „Програмата до 2030 г.“
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3-та част: „и ангажиментите на международно равнище във връзка с миграцията и 
убежището, по-специално Глобалния пакт за бежанците“

4-та част: „и Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция.“

изменение 68
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в съответствие с принципа на 

солидарност и справедливо разпределение на отговорността“
2-ра част: тези думи

изменение 73
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „най-малко“ и „съответните 

международни организации, неправителствени организации, по-специално 
сдружения на бежанци и мигранти, националните институции в областта на 
правата на човека и органите по въпросите на равенството, както и 
икономическите и социалните партньори.“

2-ра част: тези думи

изменение 80
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „асоциирани към Шенген“
2-ра част: тези думи

изменение 92
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и за международните и 

неправителствените организации“
2-ра част: тези думи

изменение 119
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и хуманитарен прием“ (в заглавието) и 

„допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 11, 
параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години 
допълнителна сума на базата на еднократна сума в размер на 6 000 EUR за 
всяко лице, което е прието в рамките на хуманитарни схеми“

2-ра част: тези думи

изменение 184
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „а) насърчаване и прилагане на 

зачитането на международното право и Хартата на основните права на 
Европейския съюз в политиките и мерките в областта на убежището и 
миграцията“ и „на международни организации, на неправителствени 
организации и на социалните партньори в усилията им за солидарност“ (в 
буква б)

2-ра част: тези думи

изменение 216
1-ва част: Целият текст с изключение на букви в), г) и е) и с изключение на думите: „и 

действия за насърчаване на приемането от страна на приемащото общество“ (в 
буква д)

2-ра част: букви в), г) и е) и думите „и действия за насърчаване на приемането от страна 
на приемащото общество“ (в буква д)

ECR, ENF:
изменение 57
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „с организациите на гражданското 

общество“ и „и в третите държави“
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2-ра част: „с организациите на гражданското общество“ 
3-та част:  „и в третите държави“

12. Инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за 
визите ***I

Доклад: Tanja Fajon (A8-0089/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Предложение за 
отхвърляне на 

предложението на 
Комисията

210 EFDD -

Проект на законодателен акт

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

1-7
10-15
17-18
20-39
43-52
54-56
59-60

63
67-72
74-75
78-84
86-91
94-107
109-
113
115-
145
147
151-
163
165
168
170-
185
187-
191
193-
196
198-
200
202-
204

комисия +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

8 комисия поотд. +

9 комисия поотд. +

16 комисия поотд. +

19 комисия поотд. +

разд.

1 +

40 комисия

2 +

41 комисия ПГ + 490, 170, 17

42 комисия поотд./
ЕГ

+ 384, 287, 6

53 комисия поотд. +

57 комисия поотд. +

58 комисия поотд. +

61 комисия поотд. +

62 комисия поотд. +

64 комисия поотд. +

разд.

1 +

66 комисия

2 +

73 комисия поотд. +

76 комисия поотд. +

85 комисия поотд. +

92 комисия поотд. +

93 комисия поотд. +

108 комисия поотд. +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

114 комисия разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +

2/ЕГ + 349, 306, 16

3 +

146 комисия ПГ + 535, 117, 23

148 комисия поотд. +

149 комисия поотд. +

150 комисия поотд. +

166 комисия поотд. +

167 комисия поотд. +

169 комисия ПГ + 513, 151, 12

186 комисия ПГ + 502, 153, 14

197 комисия поотд. +

201 комисия ПГ + 505, 151, 20

205 комисия поотд. +

член 3, § 2, буква а 213 ENF -

член 4, § 3, буква а 214з ENF -

член 4, § 3, буква б 215з ENF -

211з GUE/NGL -член 5, § 3

65 комисия +

77 комисия ЕГ + 361, 311, 4член 8, § 6

206 PPE ↓

член 23, § 2 216з ENF -

164 комисия ЕГ + 352, 307, 18Приложение II, точка 
1, буква в

207 PPE ↓

Приложение IІI, 
точка 1, след буква ж

208 PPE +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Приложение IІI, 
точка 1, буква и

217з ENF -

Приложение IІI, 
точка 2, буква з

218з ENF -

209 PPE +Приложение ІV, 
точка 6

192 комисия ↓

съображение 57 212з ENF -

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 473, 169, 39

Искания за поименно гласуване
ENF: изменения 41, 146, 169, 186, 201

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменения 41, 42, 53, 108
ENF: изменения 8, 9, 16, 19, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 73, 76, 85, 92, 93, 148, 149, 150, 166, 

167, 197, 205

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 40
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като последна мярка“
2-ра част: тези думи

изменение 66
1-ва част: „Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два 

независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски 
държави или територии, свързани с тези държави членки.“

2-ра част: „Когато международните организации, участващи в консорциума, са 
установени в трета държава, се прилага член 6, параграф 3.“

изменение 114
1-ва част: „Комисията може да реши по изключение да предостави финансово 

подпомагане за посрещане на неотложните и специфични нужди в случай на 
надлежно обоснована извънредна ситуация и като крайна мярка“.

2-ра част: „и като крайна мярка“
3-та част: „Тези ситуации могат да се дължат на неотложен и извънреден натиск, в която 

голям или несъразмерен брой граждани на трети държави преминават или се 
очаква да преминат външните граници на една или повече държави членки, и 
по-специално в граничните участъци, за които е установено, че степента на 
въздействие застрашава функционирането на цялото Шенгенско пространство 
или при възникване на всяка друга надлежно обоснована извънредна ситуация, 
налагаща неотложни действия по външните граници и попадаща в приложното 
поле на настоящия регламент. Комисията информира без отлагане 
Европейския парламент и Съвета.“
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13. Фонд „Вътрешна сигурност“ ***I

Доклад: Monika Hohlmeier (A8-0115/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

2-7
10

13-16
18-22

26
28-30
32-46
48-49
51-52
55-57
59-60
62-67
69-70
72-76

78
80-92
95-117
119-
123
125-
126
130-
131
133-
154

комисия +

разд.

1 +

1 комисия

2 +

8 комисия поотд. +

разд.

1 +

9 комисия

2 +

разд.

1/ПГ + 588, 56, 17

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

11 комисия

2/ПГ + 539, 59, 36
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

17 комисия поотд. +

23 комисия ПГ + 518, 89, 56

24 комисия поотд. +

27 комисия поотд. +

47 комисия ПГ + 565, 68, 24

разд.

1/ПГ + 605, 34, 20

2/ПГ + 583, 57, 21

3/ПГ + 528, 99, 30

50 комисия

4/ПГ + 514, 88, 57

53 комисия поотд. +

54 комисия поотд. +

58 комисия поотд. +

разд.

1 +

61 комисия

2/ЕГ - 277, 364, 23

68 комисия поотд. +

разд.

1 +

71 комисия

2 +

77 комисия поотд. +

разд.

1 +

79 комисия

2 +

93 комисия поотд. +

94 комисия поотд. +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

118 комисия ПГ - 301, 314, 53

124 комисия поотд. +

разд.

1 +

127 комисия

2 +

128 комисия ПГ + 495, 91, 84

разд.

1 +

129 комисия

2 +

разд.

1 +

132 комисия

2 +

член 13, след § 2 160 PPE +

член 18 157з ENF -

член 22, § 2 158з ENF -

155 ENF -съображение 14

12 комисия +

159 PPE ЕГ + 363, 306, 9съображение 37

25 комисия ↓

156з ENF -съображение 45

31 комисия ЕГ + 362, 238, 72

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 481, 142, 49

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 11, 23, 47, 50, 128
ENF: изменение 118

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменения 25, 31
GUE/NGL: изменения 23, 47, 128
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ENF: изменения 8, 17, 24, 27, 53, 54, 58, 68, 77, 93, 94, 124

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 61
1-ва част: „Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два 

независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски 
държави или територии, свързани с тези държави членки.“

2-ра част: „Когато международните организации, участващи в консорциума, са 
установени в трета държава, се прилага член 6, параграф 3.“

GUE/NGL:
изменение 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „При извънредни ситуации и с цел 

преодоляване и предотвратяване на сериозни рискове за обществената 
сигурност, включително след терористично нападение, действията на военните 
сили на територията на държавата членка следва да бъдат допустими за 
подпомагане от Фонда.“

2-ра част: тези думи

ENF:
изменение 1
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „с помощта на частния сектор и 

гражданското общество“ и „нетърпимостта и дискриминацията“
2-ра част: тези думи

изменение 9
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „нетърпимостта и дискриминацията“
2-ра част: тези думи

изменение 71
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително с организациите на 

гражданското общество“
2-ра част: тези думи

изменение 79
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Агенцията на Европейския съюз за 

сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), 
Европейската прокуратура“ и „включително с организациите на гражданското 
общество“

2-ра част: тези думи

изменение 127
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в комбинация с алгоритми за 

изкуствен интелект“
2-ра част: тези думи

изменение 129
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „със специален акцент върху 

обучението в областта на основните права и обмена, включително мерки за 
разкриване и избягване на расизма“

2-ра част: тези думи

изменение 132
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „нетърпимостта и дискриминацията“
2-ра част: тези думи

GUE/NGL, ENF:
изменение 50
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и расизма“ (§ 3, буква a), 

„включително гражданското общество“ (§ 3, буква б) и с изключение на § 4
2-ра част: „и расизма“ (§ 3, буква a)
3-та част: „включително гражданското общество“ (§ 3, буква б) 
4-та част: § 4

14. Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и защита на 
техните географски указания ***I

Доклад: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

195 комисия ПГ + 637, 14, 26

15. Предложени изменения по Протокол № 3 относно статута на Съда на 
Европейския съюз ***I

Доклад: Tiemo Wölken (A8-0439/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

6 комисия ПГ + 585, 39, 55

16. Установяване на извънредни мерки в областта на координацията на 
системите за социална сигурност след оттеглянето на Обединеното кралство 
от ЕС ***I

Доклад: Marian Harkin и Jean Lambert (A8-0161/2019)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-11 комисия +

Декларация на 
Комисията

12 комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 652, 8, 18

17. Общи правила за гарантиране на основна свързаност на товарния 
автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство 
от Съюза ***I

Доклад: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

10 комисия ПГ + 623, 35, 21

18. Общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

Доклад: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

18 комисия ПГ + 653, 21, 5

19. Правила относно Европейския фонд за морско дело и рибарство след 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

Предложение за регламент (COM(2019)0048 - C8-0037/2019 - 2019/0009(COD))
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съображение 10 1 комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 640, 18, 17

20. Разрешения за риболов за риболовните кораби на Съюза във водите на 
Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните кораби на 
Обединеното кралство във водите на Съюза ***I

Предложение за регламент (COM(2019)0049 - C8-0036/2019 - 2019/0010(COD))

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Предложение за 
отхвърляне на 

предложението на 
Комисията

1 EFDD ПГ - 51, 614, 10

Предложение на Комисията

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 641, 28, 6

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменение 1

Разни
От вътрешни процедурни съображения Съветът поиска в акта да бъде включено следното 
съображение:
„Предвид необходимостта да се гарантира, преди датата на оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза, наличието на правна рамка, чиято цел е да се избегне прекъсването на 
риболовните дейности от риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза 
и от риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство на датата на 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, която може да е 30 март 2019 г., беше 
счетено за целесъобразно да се предвиди изключение от осемседмичния период, посочен в 
член 4 от Протокол № 1 за ролята на националните парламенти в Европейския съюз, 
приложен към ДЕС, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към 
Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.“

21. Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I

Предложение за регламент (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

целият текст 1СЧ1 комисия +

2 повече от 38 
членове на 
Парламента

+член 3

1СЧ2 комисия ↓

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 661, 5, 5

22. Европа, която закриля: чист въздух за всички

Предложение за резолюция: B8-0156/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B8-0156/2019
(комисия ENVI)

21 ECR -§ 2

1 PPE ПГ - 300, 368, 11

8 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 394, 258, 21след § 2

22 ECR ПГ - 279, 371, 28

2 PPE ПГ + 339, 328, 10

разд.

1 ↓

§ 3

§ оригинален 
текст

2 ↓

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2 +

разд.§ 5 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

след § 3 31 GUE/NGL ЕГ - 138, 516, 21

след § 7 32 GUE/NGL -

§ 8 3 PPE ПГ - 301, 370, 8

§ 9 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 10 § оригинален 
текст

ПГ + 604, 56, 14

9 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ - 234, 359, 77след § 15

10 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ЕГ + 378, 290, 6

разд.

1 +

§ 16 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 17 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

2/ПГ + 570, 98, 9

§ 18 § оригинален 
текст

3/ПГ + 396, 265, 15

след § 19 23 ECR ПГ - 280, 359, 35

§ 21 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 22 40 ENF -

§ 24 41 ENF ПГ - 103, 547, 24
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 25 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 26 § оригинален 
текст

2 +

след § 27 15 S&D ЕГ - 330, 340, 3

разд.

1 +

§ 28 § оригинален 
текст

2 +

4 PPE ПГ - 320, 328, 23

11 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ПГ - 317, 319, 37

след § 28

16 S&D +

12 EFDD, 
Verts/ALE, 

S&D

ЕГ - 309, 358, 8§ 29

24 ECR ЕГ - 306, 363, 5

§ 35 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 36 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 36 13 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ЕГ + 362, 287, 24

§ 37 § оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +текст

2 +

след § 40 17 S&D +

разд.

1 +

§ 40 § оригинален 
текст

2 +

след § 41 33 GUE/NGL -

§ 42 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 43 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 44 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 44 18 S&D ЕГ + 334, 309, 29

§ 45 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 46 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

2 +

§ 50 § оригинален 
текст

3 +

след § 52 25 ECR -

след § 57 14 EFDD ЕГ + 385, 276, 8

§ 60 34 GUE/NGL ЕГ - 212, 438, 17

§ 61 35 GUE/NGL -

§ 64 26 ECR -

§ 65 36 GUE/NGL -



P8_PV(2019)03-13(VOT)_BG.docx 33 PE 636.465

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

27 ECR -след § 65

42 ENF ПГ - 52, 592, 31

5 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL, 

S&D

ПГ + 366, 290, 11след позоваване 14

6 EFDD, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 382, 272, 12

7 EFDD, 
Verts/ALE

ПГ + 427, 207, 35

19 ECR ЕГ - 298, 367, 8

след съображение А

20 ECR ПГ - 268, 365, 33

съображение Б § оригинален 
текст

поотд. +

след съображение В 28 GUE/NGL -

съображение Д § оригинален 
текст

поотд. +

37 ENF ПГ - 63, 537, 72

38 ENF ПГ - 58, 594, 15

след съображение Д

39 ENF -

29 GUE/NGL -

разд.

1 +

съображение З

§ оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение И § оригинален 
текст

2 +

след съображение К 30 GUE/NGL ЕГ + 363, 306, 6

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 446, 146, 79
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Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 4, 5, 6, 7, 8, 9
ECR: изменения 18 (2-ра и 3-та част), 20, 22, 23
PPE: изменения 1, 2, 3, 4; § 10; окончателно гласуване
Verts/ALE: изменения 1, 3, 11, 23
ENF: изменения 37, 38, 41, 42

Искания за  гласуване поотделно
PPE: съображение Б
ECR: §§ 9, 46; съображение Д
ENF: §§ 9, 10, 21, 35, 36, 42, 43, 44, 45, 46

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 24
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „подчертава, че една хармонизирана 

рамка за системите за пътно таксуване следва да отчита както емисиите на 
парникови газове, така и емисиите на замърсители при определяне на 
екологичните характеристики, за да се изпращат ясни и балансирани сигнали 
за разработването на нови превозни средства;“

2-ра част: тези думи

ENF:
§ 3
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „климата и“ 
2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: „подчертава отново, че замърсяването на въздуха има местно, регионално, 

национално и трансгранично измерение, и изисква действия на всички 
равнища на управление; поради това отправя искане за засилване на подхода 
на многостепенно управление, при който всички участници поемат 
отговорност за мерките, които могат и следва да бъдат предприети на техните 
равнища; също така счита, че създаването на политики в Комисията следва да 
се обедини в по-голяма степен, като се включат всички заинтересовани 
генерални дирекции;“

2-ра част: „изразява съжаление, че макар ГД „Околна среда“ да има правомощия в 
областта на замърсяването на въздуха, нейните цели често се подкопават от 
политики и интереси, които идват от други служби;“

§ 5
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изменението на климата“
2-ра част: тези думи

§ 16
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „намаляването на емисиите на CO2“, 

„двойно“ и „автомобилите, микробусите и автобусите с нулеви и ниски емисии 
са от съществено значение за осигуряването на чиста, енергийно ефективна и 
достъпна мобилност за всички граждани и че ускоряването на развитието на 
масовия пазар за тези превозни средства чрез увеличаване на предлагането им 
в Съюза е от решаващо значение за намаляване на цените в полза на 
потребителите, операторите на автомобилни паркове, органите за възлагане на 
обществени поръчки и европейското общество като цяло;“

2-ра част: тези думи
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§ 17
1-ва част: „подчертава, че е от жизненоважно значение да се стимулира пазарът на 

електрически превозни средства и да се изготвят насочващи препоръки за 
държавите членки, които да ги насърчават да прилагат данъчни стимули за 
превозни средства с нулеви и ниски емисии;“

2-ра част: „подчертава, че наличността и достъпността на инфраструктурата за 
зареждане, включително в частни и обществени сгради в съответствие с 
Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС), и 
конкурентоспособността на електрическите превозни средства са от 
съществено значение за по-широко приемане от страна на потребителите; 
подчертава, че е важно да се гарантира, че произведената електроенергия за 
електрически превозни средства се осигурява от устойчиви енергийни 
източници; във връзка с това призовава за дългосрочна европейска инициатива 
за акумулатори от следващо поколение;“

§ 18
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „намаляване на достъпа на лични 

автомобили до градските центрове“
2-ра част: тези думи

§ 25
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „(полу-)“ и „за декарбонизацията на 

автомобилния транспорт, както и“ 
2-ра част: тези думи

§ 26
1-ва част: „приветства заявения ангажимент от няколко града в Европа да изчистят 

автомобилните си паркове за обществен транспорт“
2-ра част: „посредством определяне на изисквания за обществени поръчки за 

електрически автобуси и приканва още градове да последват примера на някои 
от европейските членове на Мрежата на градовете C40, които подписаха 
„Декларацията за улици без изкопаеми горива“, в която приемат да възлагат 
поръчки само за електрически автобуси от 2025 г. нататък и да гарантират 
създаването на големи градски райони с нулеви емисии до 2030 г.;“

§ 28
1-ва част: „счита, че понастоящем съществува технология, чрез която могат да се спазват 

стандартите Евро 6 за NOx за дизелови превозни средства, включително по 
отношение на реалните условия на движение“

2-ра част: „и без отрицателно въздействие върху емисиите на CO2;“

§ 37
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „азотен оксид (N2O) и метан (CH4)“ и „и 

40% от емисиите на метан“
2-ра част: тези думи

§ 40
1-ва част: „подчертава, че в градските райони емисиите на амоняк представляват около 

50% от въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето, тъй като 
амонякът е ключов прекурсор на праховите частици;“

2-ра част: „призовава Комисията и държавите членки да използват реформата на общата 
селскостопанска политика (ОСП) на ЕС като възможност за борба със 
замърсяването на въздуха от селското стопанство;“
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съображение З
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „азотен оксид и метан“, „и 40% от 

емисиите на метан са в резултат на селскостопански дейности“ и „като има 
предвид, че в световен мащаб интензивното животновъдство води до повече 
емисии на парникови газове от транспорта“

2-ра част: тези думи

съображение И
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в контекста на устойчивото 

развитие“ и „за гарантиране на изпълнението на целите на ООН за устойчиво 
развитие (ЦУР) до 2030 г.“

2-ра част: тези думи

ECR, ENF:
§ 18
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „различни мерки, прилагани в 

държавите членки с цел“ и „намаляване на достъпа на лични автомобили до 
градските центрове“

2-ра част: „различни мерки, прилагани в държавите членки с цел“
3-та част: „намаляване на достъпа на лични автомобили до градските центрове“

§ 50
1-ва част: „приветства ангажиментите, поети най-малко от десет държави – членки на 

ЕС, за постепенно извеждане на въглищата от употреба;“
2-ра част: „призовава другите държави членки постепенно да изведат от употреба 

въглищата, използвани като източник на енергия;“
3-та част: „най-късно до 2030 г.“

Разни
Джули Гърлинг (групата РРE) оттегли подписа си от предложението за резолюция B8-
0156/2019.
Петер Лизе (групата PPE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-
0156/2019.

23. Последващи мерки, предприети от ЕСВД през двете години след приемането 
на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация от ЕС за 
противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни

Доклад: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 

заместване

1 ENF ПГ - 60, 583, 25

разд.§ 1, буква о § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

разд.

1 +

§ 1, буква р § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 1, буква т § оригинален 
текст

2 +

§ 1, буква ад оригинален 
текст

+ устна промяна

разд.

1 +

§ 1, буква аж § оригинален 
текст

2/ЕГ - 247, 373, 45

гласуване: препоръка (целият текст)
(комисия AFET)

ПГ + 489, 148, 30

Искания за поименно гласуване
ENF: изменение 1

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 1, буква о
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „доставчиците на услуги за текстови 

съобщения“, „авторите“, „авторите“, „но и на“, „като се подчертава, че 
дружествата носят отговорност за бързото премахване на системни фалшиви 
новини“

2-ра част: тези думи

§ 1, буква п
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за повишаване на отговорността в 

интернет и за гарантиране на по-добри проверки на самоличността на 
ползвателите преди приемането им на съответните платформи“

2-ра част: тези думи

§ 1, буква т
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1-ва част: „да продължават да развиват по-голяма устойчивост въз основата на общи 
подходи, включващи държавното управление и обществото, както и 
способност за реагиране на заплахите в реално време, да разработят 
превантивни и проактивни мерки и да мислят една стъпка напред, а не просто 
да реагират на вече извършени атаки в кибер- и информационното 
пространство и да правят анализ на тези атаки; да привлекат вниманието към 
техническия прогрес в тази област и да споделят примери за най-добри 
практики под формата на мерки, вече предприети от отделни държави членки, 
включително извършване на преглед на функционирането на националните 
подходи, въведени от държавите членки, като същевременно се разработват 
начини за насърчаване на тясно сътрудничество с Обединеното кралство след 
Брексит“

2-ра част: „и се работи в сътрудничество с разузнавателната общност и с някои съюзници 
като САЩ и Канада, НАТО и Центъра на ЕС за анализ на информация 
(INTCEN);“

§ 1, буква аж
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ако е необходимо, с подкрепата на 

Евроюст;“
2-ра част: тези думи

Разни
Анна Елжбета Фотига (докладчик) представи следното устно изменение на параграф 1, 
буква ад:
„да предложат на Европейския съвет да се отдаде приоритет на борбата с дезинформацията 
и враждебната пропаганда, като се осигурят достатъчно ресурси и инструменти, за да се 
защити обективното осведомяване и разпространението на обективна информация“.

24. Споразумение за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A8-0074/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, след буква к 8 GUE/NGL ПГ - 104, 494, 45

§ 1, след буква н 9 GUE/NGL ПГ - 89, 535, 22

след позоваване 7 1 GUE/NGL -

2 GUE/NGL ПГ - 75, 554, 24след съображение А

3 GUE/NGL ПГ - 76, 556, 22

4 GUE/NGL ПГ - 126, 505, 26след съображение Г

5 GUE/NGL ПГ - 130, 504, 22

след съображение Ж 6 GUE/NGL ПГ - 83, 554, 21

след съображение К 7 GUE/NGL ПГ - 130, 511, 20
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: препоръка (целия текст) ПГ + 540, 73, 34

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

25. Европейски център за промишлени, технологични и изследователски 
експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални 
координационни центрове ***I

Доклад: Julia Reda (A8-0084/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-10
12-24
26-47
49-61
63-88
90-119
121-
158
162-
167
169-
180

комисия +

разд.

1 +

11 комисия

2 +

25 комисия поотд. +

48 комисия поотд. +

разд.

1 +

62 комисия

2 +

159 комисия поотд. +

160 комисия поотд. +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

161 комисия разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +

2 +

168 комисия поотд. +

разд.

1 +

член 2, § 1,  след 
точка 1

183 Verts/ALE

2 +

186з GUE/NGL ПГ - 143, 436, 6

разд.

1 +

член 4, § 1, точка 7

184 Verts/ALE

2/ЕГ - 247, 341, 16

187з GUE/NGL ПГ - 137, 412, 56

89 комисия +

разд.

1/ЕГ + 451, 128, 31

член 4, § 1, точка 8

185 Verts/ALE

2/ЕГ - 255, 334, 20

разд.

1 +

120 комисия

2 +

член 10, § 1

188 GUE/NGL -

след съображение 3 181 Verts/ALE ПГ - 166, 249, 206

след съображение 18 182 Verts/ALE ЕГ - 296, 301, 22

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 489, 73, 56

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 181, 186, 187
GUE/NGL: изменения 186, 187

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: изменения 25, 48, 159, 160, 168
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Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 183
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изключително отбранителна и ответна 

технология за киберотбрана“
2-ра част: тези думи

изменение 184
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „строго ограничени“
2-ра част: тези думи

изменение 185
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „строго ограничени“
2-ра част: тези думи

GUE/NGL:
изменение 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и от Европейския фонд за 

отбрана за действия и административни разходи, свързани с отбраната“
2-ра част: тези думи

изменение 62
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и да допринася за изпълнението на 

дейностите, финансирани от Европейския фонд за отбрана, създаден с 
Регламент (EU) 2019/XXX“

2-ра част: тези думи

изменение 120
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „що се отнася до проекти, услуги и 

компетентности с двойна употреба“
2-ра част: тези думи

изменение 161
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Тези задачи могат да бъдат покрити 

чрез финансов принос от Европейския фонд за отбрана.“
2-ра част: тези думи

26. Изменение на Регламент (ЕО) № 391/2009 с оглед на оттеглянето на 
Обединеното кралство от Съюза ***I

Доклад: Isabella De Monte (A8-0004/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 590, 9, 21
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27. Изменение на Регламент (ЕС) № 1316/2013 с оглед на оттеглянето на 
Обединеното кралство от Съюза ***I

Доклад: Karima Delli (A8-0009/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

25 комисия ПГ + 573, 21, 25

28. Пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби ***I

Доклад: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

117 комисия ПГ + 596, 16, 7

29. Удължаване на преходните мерки за използване на средства, различни от 
средствата за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия 
кодекс на Съюза ***I

Доклад: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

7 комисия ПГ + 552, 25, 43

Обща декларация 8 комисия +

Декларация на 
Комисията

9 комисия +
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30. Борба с измамата и подправянето на непарични платежни средства ***I

Доклад: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0276/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

79 комисия ПГ + 587, 26, 8

31. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Максимално допустими граници на остатъчни вещества за няколко 
вещества, включително клотианидин

Предложение за резолюция: B8-0138/2019 (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

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

Предложение за резолюция B8-0138/2019 
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 514, 81, 20

Искания за поименно гласуване
EFDD, 
Verts/ALE:

окончателно гласуване

32. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана царевица 4114 (DP-ØØ4114-3)

Предложение за резолюция: B8-0141/2019

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

Предложение за резолюция B8-0141/2019 
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 442, 160, 20
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Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

33. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана царевица MON 87411 (MON-87411-9)

Предложение за резолюция: B8-0140/2019

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

Предложение за резолюция B8-0140/2019 
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 435, 156, 30

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

34. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 ×1507 × GA21 и 
подкомбинации Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 и MIR162 × 
1507

Предложение за резолюция: B8-0142/2019

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

Предложение за резолюция B8-0142/2019 
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 431, 157, 30

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

35. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Активни вещества, включително тиаклоприд

Предложение за резолюция: B8-0139/2019
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Предложение за резолюция B8-0139/2019 
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 421, 177, 20

Искания за поименно гласуване
EFDD, Verts/ALE: окончателно гласуване

36. Доклад от 2018 г. относно Турция

Доклад: Kati Piri (A8-0091/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 

заместване

16 ENF ПГ - 68, 535, 11

§ 3 5 GUE/NGL ЕГ - 255, 351, 11

разд.

1 +

2 +

§ 9 § оригинален 
текст

3 +

§ 10 20 S&D +

разд.

1 +

§ 12 § оригинален 
текст

2 +

след § 12 2=
19=

PPE
S&D, ALDE

+

§ 13 6 GUE/NGL ЕГ + 340, 271, 8

§ 14 7 GUE/NGL -

§ 18 § оригинален 
текст

поотд. -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ - 92, 502, 29

2/ПГ - 91, 509, 15

3/ПГ - 115, 486, 14

17 EFDD

4/ПГ - 88, 492, 37

3 PPE ПГ - 207, 342, 67

8 GUE/NGL ЕГ - 136, 465, 12

18 Verts/ALE -

21 S&D -

разд.

1/ПГ + 419, 163, 36

2/ПГ + 509, 86, 25

§ 21

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 509, 89, 20

разд.

1 -

след § 21 1 ALDE

2 ↓

4 PPE ЕГ - 298, 308, 14

9 GUE/NGL -

разд.

1 +

2 +

§ 22

§ оригинален 
текст

3/ЕГ - 292, 327, 5

10 GUE/NGL ЕГ - 256, 348, 19§ 23

§ оригинален 
текст

ПГ + 489, 117, 18

§ 26 11 GUE/NGL -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ оригинален 
текст

ПГ + 486, 85, 50

§ 27 12 GUE/NGL -

§ 28 13з GUE/NGL -

§ 30 14 GUE/NGL ПГ - 116, 496, 11

15 GUE/NGL ПГ - 101, 512, 9

разд.

1 +

§ 31

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 462, 137, 25

позоваване 3 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 6 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 17 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 19 § оригинален 
текст

поотд. +

гласуване: резолюция (целия текст)
комисия AFET

ПГ + 370, 109, 143

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: § 21
PPE: изменение 3
GUE/NGL: изменения 3, 14, 15; § 23
ENF: § 26; изменение 16
ECR: § 31 (2-ра част)
S&D, EFDD: изменения 3, 17

Искания за  гласуване поотделно
Verts/ALE: § 21
GUE/NGL: § 23
ENF: позовавания 3, 6, 17, 19; §§ 18, 23

Искания за разделно гласуване
EFDD:
изменение 1
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1-ва част: „призовава Турция да бъде заличена от списъка на бенефициерите на ИПП II и 
бъдещия ИПП III, както и за предоставяне на специално финансиране по 
програмите на Европейския инструмент за демокрация и права на човека 
(ЕИДПЧ) или бъдещия Инструмент за съседство, развитие и международно 
сътрудничество,“ 

2-ра част: „с цел да се осигури пряка подкрепа, свободна от правителствена намеса, за 
гражданското общество на Турция, защитниците на правата на човека и 
журналистите и да се увеличат възможностите за междуличностни контакти;“

изменение 17
1-ва част: „като взема предвид всичко изложено по-горе, препоръчва на Комисията и 

Съвета на Европейския съюз, в съответствие с рамката за преговори, 
официално да сложат край на преговорите за присъединяване с Турция;“

2-ра част: „отправя искане към Комисията да замрази средствата, понастоящем 
разпределени за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III);“

3-та част: „подкрепя гражданското общество на Турция, защитниците на правата на 
човека и журналистите;“

4-та част: „призовава за увеличаване на възможностите за контакти между хората, за 
академичен диалог, достъп на турски студенти до европейски университети и 
медийни платформи за журналисти, с цел защита и насърчаване на 
демократичните ценности и принципи, правата на човека и правовата държава; 
без да се засяга член 49 от Договора за Европейския съюз, очаква отношенията 
между Турция и ЕС да бъдат преосмислени като ефективно партньорство; 
подчертава, че политическите ангажименти между ЕС и Турция следва да се 
основават на разпоредби за обвързване с условия по отношение на зачитането 
на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;“

ECR:
§ 31
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „насочва вниманието към рамката, 

предложена от генералния секретар на ООН, и призива му за възобновяване на 
преговорите, въз основа на вече постигнатите споразумения в процеса от 
Кранс Монтана  през 2017 г.;“

2-ра част: тези думи

ENF:
§ 9
1-ва част: „изразява сериозна загриженост относно свиващото се пространство за 

гражданското общество и утвърждаването на основните права и свободи; 
подчертава, че по време на извънредното положение са били задържани голям 
брой активисти, включително защитници на правата на човека, и 
демонстрациите са били многократно забранявани; призовава Турция да 
освободи всички лишени от свобода защитници на правата на човека, 
журналисти и други лица, които са били задържани по неоснователни 
обвинения, и да свали тези обвинения и да им даде възможност да вършат 
работата си без заплаха или пречка при всички обстоятелства; призовава 
Турция да защитава основните права на всички граждани, включително 
етнически, религиозни и сексуални малцинства; припомня, че 
законодателството в Турция относно изказванията, насаждащи омраза, не 
отговаря на съдебната практика на ЕСПЧ; настоятелно призовава 
правителството и парламента на Турция да приемат законодателство в 
областта на престъпленията от омраза, което да може да защитава 
малцинствата от физически и вербални атаки,“
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2-ра част: „и да изпълнят критериите от Копенхаген за държавите, кандидатстващи за 
членство в ЕС, по отношение на зачитането и защитата на малцинствата;“

3-та част: „призовава Комисията и държавите членки да увеличат закрилата и 
подпомагането за изложените на риск защитници на правата на човека в 
Турция, включително посредством предоставяне на спешни безвъзмездни 
средства;“

§ 12
1-ва част: „изразява загрижеността си относно нарушенията на правата на човека на 

ЛГБТИ лицата, и по-специално многократните забрани на прайд шествия и 
свързани с ЛГБТИ събития в страната, които все още биват налагани въпреки 
отмяната на извънредното положение, и призовава за незабавна отмяна на тези 
дискриминационни забрани; призовава Турция да предприеме адекватни 
мерки за предотвратяване и наказване на изказвания, подбуждащи към омраза, 
или на престъпления, насочени към групи в неравностойно положение като 
роми и сирийски бежанци и търсещи убежище лица, и призовава за постоянни 
усилия за подобряване на тяхното положение; призовава Турция да приложи 
изцяло стратегическия план за интеграция на ромите за периода 2016 – 2021 г., 
като обърне специално внимание на борбата с антиромските настроения, да 
гарантира достъп до качествени и финансово достъпни жилища за ромите, да 
гарантира достъпа им до образование и да вземе мерки за предотвратяване на 
ранното отпадане от училище, да води борба срещу сегрегацията и да увеличи 
процента на заетост сред ромите;“

2-ра част: „отбелязва със загриженост увеличаването на броя на т.нар. „убийства на 
честта“; изисква от Турция да хармонизира вътрешното си законодателство с 
Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие; призовава Турция да гарантира 
пълно равенство на всички граждани и да предприеме необходимите действия 
за уреждане на проблемите, пред които са изправени членовете на 
малцинствата, по-специално по отношение на правата на образование и 
собственост; припомня значението на пълното прилагане на резолюцията на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно островите Имброс и 
Тенедос и призовава Турция да съдейства за репатрирането на семействата от 
малцинствата, които желаят да се завърнат на тези острови; приветства 
откриването на училище на гръцкото малцинство на Имброс, което 
представлява положителна стъпка;“

§ 21
1-ва част: „като взема предвид всичко изложено по-горе, препоръчва на Комисията и 

Съвета на Европейския съюз, в съответствие с рамката за преговори, да 
прекратят официално преговорите за присъединяване с Турция; при все това 
остава ангажиран с провеждането на демократичен и политически диалог с 
Турция;“

2-ра част: „отправя искане към Комисията да използва средствата, понастоящем 
разпределени за Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II и 
бъдещия ИПП III), за да подкрепи, посредством пряко управляван от ЕС 
специален пакет, гражданското общество на Турция, защитниците на правата 
на човека и журналистите и да увеличи възможностите за контакти между 
хората, за академичен диалог, достъп на турски студенти до европейски 
университети и медийни платформи за журналисти, с цел защита и 
насърчаване на демократичните ценности и принципи, правата на човека и 
правовата държава;“
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3-та част: „без да се засяга член 49 от Договора за Европейския съюз, очаква 
отношенията между Турция и ЕС да бъдат преосмислени като ефективно 
партньорство; подчертава, че политическите ангажименти между ЕС и Турция 
следва да се основават на разпоредби за обвързване с условия по отношение на 
зачитането на демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права;“

PPE, ENF:
§ 22
1-ва част: „отбелязва, че въпреки че в началото процесът на присъединяване към ЕС даде 

силна мотивация за провеждане на реформи в Турция, през последните 
няколко години се наблюдава рязко влошаване на положението в областта на 
правовата държава и правата на човека;“ с изключение на думите „въпреки че 
в началото процесът на присъединяване към ЕС даде силна мотивация за 
провеждане на реформи в Турция“

2-ра част: „въпреки че в началото процесът на присъединяване към ЕС даде силна 
мотивация за провеждане на реформи в Турция“

3-та част: „припомня, че Парламентът многократно призова за отварянето на глава 23 
„Съдебна система и основни права“ и глава 24 „Правосъдие, свобода и 
сигурност“ в момент, когато турското правителство пое ангажимент за 
провеждане на сериозни реформи;  изразява дълбоко съжаление, че 
инструментите за присъединяване не можаха да бъдат използвани в най-пълна 
степен поради продължаващото блокиране от страна на Съвета;“

Разни
Неоклис Силикиотис (групата GUE/NGL) е също сред подписалите изменения 5, 7, 9, 10, 11, 
12, 13 и 15.

37. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 
годишен обзор на растежа за 2019 г.

Доклад: Tom Vandenkendelaere (A8-0159/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

18 GUE/NGL ПГ - 146, 457, 8

19 GUE/NGL ПГ - 160, 438, 17

20 GUE/NGL ПГ - 114, 483, 12

21 GUE/NGL ПГ - 113, 486, 15

22 GUE/NGL ПГ - 141, 439, 36

23 GUE/NGL ПГ - 125, 448, 45

24 GUE/NGL ПГ - 119, 481, 16

след § 1

25 GUE/NGL ПГ - 158, 459, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

26 GUE/NGL ПГ - 69, 536, 16

след § 2 1 S&D ЕГ - 273, 336, 13

след § 3 2 GUE/NGL ПГ - 82, 501, 38

§ 8 9 GUE/NGL ПГ - 127, 482, 10

след § 8 11 EFDD ПГ - 168, 431, 17

§ 10 12 EFDD ПГ - 171, 413, 31

след § 11 4 GUE/NGL ПГ - 156, 448, 12

5 GUE/NGL ПГ - 83, 465, 71след § 14

6 GUE/NGL ПГ - 168, 442, 10

след § 16 7 GUE/NGL ПГ - 111, 466, 41

след § 18 8 GUE/NGL -

§ 25 13 EFDD ПГ - 96, 460, 65

§ 29 3 GUE/NGL ПГ - 146, 454, 13

след § 29 14 EFDD ПГ - 140, 424, 51

15 GUE/NGL ПГ - 103, 497, 19

16 GUE/NGL ПГ - 137, 469, 11

след съображение А

17 GUE/NGL ПГ - 88, 505, 26

съображение К 10 EFDD ПГ - 173, 419, 24

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 387, 186, 50

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 10, 11, 12, 13, 14
GUE/NGL: изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

38. Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, 
свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа 
за 2019 г.

Доклад: Marian Harkin (A8-0162/2019)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 PPE ЕГ - 263, 352, 1

разд.

1 +

2 +

§ 2

§ оригинален 
текст

3/ЕГ - 288, 323, 5

§ 10 § оригинален 
текст

поотд. +

1 ALDE ПГ - 237, 358, 23

6 GUE/NGL ПГ - 276, 321, 23

разд.

1 +

§ 18

§ оригинален 
текст

2/ЕГ - 305, 310, 3

§ 21 7 GUE/NGL ПГ + 365, 221, 32

разд.

1 +

§ 26 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 307, 288, 18

§ 32 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 322, 288, 3

разд.

1/ПГ - 292, 312, 16

3 PPE

2/ПГ - 283, 319, 16

разд.

1/ПГ + 382, 222, 17

§ 40

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 311, 298, 9

разд.

1 +

§ 41 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 362, 254, 2
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

3 -

§ 43 4 PPE -

разд.

1 +

§ 45 § оригинален 
текст

2 -

разд.

1 +

2 -

съображение Ж § оригинален 
текст

3/ЕГ - 296, 318, 1

съображение Й 5 GUE/NGL -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 434, 142, 39

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 6, 7
S&D: изменение 1; § 40

Искания за  гласуване поотделно
PPE: §§ 10, 32, 40

Искания за разделно гласуване
ALDE:
§ 2
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в рамките на регионите и между тях“ и 

„подчертава, че заетостта и социалните съображения следва да бъдат 
поставяни наравно с икономическите съображения в рамките на процедурата 
при макроикономически дисбаланси“

2-ра част: „в рамките на регионите и между тях“
3-та част: „подчертава, че заетостта и социалните съображения следва да бъдат 

поставяни наравно с икономическите съображения в рамките на процедурата 
при макроикономически дисбаланси“

§ 40
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и да се заделят необходимите 

допълнителни публични разходи“
2-ра част: тези думи

PPE:
§ 18
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „признава, че мерките за строги 

икономии не са подходящи за осигуряване на устойчиви решения на тези 
проблеми“
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2-ра част: тези думи

§ 41
1-ва част: „отбелязва, че услугите за социални и здравни грижи са от основно значение за 

подпомагане на борбата с бедността и“
2-ра част: „и социалното изключване, и призовава Комисията и държавите членки да 

предоставят инвестиции и фискално пространство за развитието на тези 
услуги, така че да се гарантира, че те са на приемливи цени, достъпни и с 
високо качество“

3-та част: „предупреждава, че ако не продължат публичните инвестиции в политиките по 
здравеопазване и полагане на грижи, продължителността на живота може да 
отбележи обратна тенденция през идните години“

§ 45
1-ва част: „припомня, че в годишния обзор на растежа се дава предимство на редица 

области на социални инвестиции, включително системите на 
здравеопазването, дългосрочните грижи и публичното жилищно настаняване; 
подчертава, че Европейският икономически и социален комитет изтъква 
редица аргументи за множеството положителни въздействия от добре 
планираните, ефективни и ефикасни, насочени към бъдещето социални 
инвестиции“

2-ра част: „на които не трябва да се гледа като на разход, а като на инвестиция в 
потенциала за растеж и заетост на Европа; изтъква, че прилагането на тези 
цели изисква пространство за публични разходи“

Verts/ALE:
§ 26
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в процеса на създаване на политики 

чрез създаване на подходяща регулаторна рамка“
2-ра част: тези думи

S&D:
изменение 3
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и да се допълнят задължителните 

пенсии с професионални, допълнителни и частни схеми“
2-ра част: тези думи

ALDE, PPE:
съображение Ж
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за съжаление“ и „поради 

икономическата криза, мерките за бюджетни ограничения и структурните 
реформи“

2-ра част: „за съжаление“
3-та част: „поради икономическата криза, мерките за бюджетни ограничения и 

структурните реформи“


