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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. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 
когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, 
чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I

Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Предложение за 
отхвърляне на 

предложението на 
Комисията

1=
2=

EFDD
ENF

ПГ - 105, 335, 5

Проект на законодателен акт

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 331, 126, 12

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменение 1
ENF: изменения 1, 2

2. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I

Доклад: Michel Dantin (A8-0288/2018)

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

Приключване на 
първото четене

+

3. Повишаване на ефикасността на процедурите за преструктуриране, 
несъстоятелност и опрощаване на задължения ***I

Доклад: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

109 комисия ПГ + 327, 34, 142
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4. Упражняване на авторското право и сродните му права, приложими за 
определени онлайн предавания и за препредаването на телевизионни и 
радиопрограми ***I

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

39 комисия ПГ + 460, 53, 8

5. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.) ***I

Доклад: Silvia Costa (A8-0156/2019)

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

173 EFDD ПГ - 47, 481, 5

Проект на законодателен акт

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

1-5
7

9-18
20-22
24-26
28-46
48-79
81-100
102-
150

комисия +

разд.

1 +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

19 комисия

2/ПГ + 431, 76, 32
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

23 комисия

2 +

80 комисия поотд. +

разд.

1 +

101 комисия

2/ПГ + 477, 48, 27

159 EFDD -член 2, алинея 1, 
точка 2

47 комисия +

член 3, точка 1, 
преди буква а

160 EFDD -

член 4, § 1, след 
буква д

161 EFDD -

член 5, алинея 1, 
след буква б

162 EFDD -

член 8, § 2 151 S&D +

член 8, § 3 163з EFDD -

член 9, § 2 152 S&D +

член 13, § 1, след 
алинея 1

164 EFDD -

член 13, след § 1 165 EFDD -

член 14, § 2, буква б 166 EFDD -

член 14, § 4 167 EFDD -

член 20, § 2 168 EFDD -

Приложение І, точка 
1, алинея 2, буква в

169 EFDD -

Приложение І, точка 
2, § 1, след буква в

170 EFDD -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Приложение І, точка 
2, § 1, след буква к

171 EFDD -

Приложение І, точка 
3, § 1, алинея 3, 

буква а

172 EFDD -

6 комисия +съображение 5

153 EFDD -

154 EFDD -съображение 6

8 комисия +

след съображение 9 155 EFDD -

27 комисия +съображение 15

156 EFDD ↓

съображение 16 157 EFDD ↓

след съображение 27 158 EFDD -

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 501, 51, 42

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменение 173
ENF: изменения 19 (2-ра част), 101 (2-ра част)

Искания за  гласуване поотделно
ENF: изменение 80

Искания за разделно гласуване
ENF:
изменение 19
1-ва част: „Културата е от ключово значение за укрепването на приобщаващите, 

сплотени и разумни общности, за съживяването на териториите и за 
насърчаването на социалното приобщаване на хората с неравностоен социален 
произход.“

2-ра част: „В контекста на проблемите, свързани с миграцията, и предизвикателствата 
пред интеграцията културата играе основополагаща роля за създаването на 
приобщаващи пространства за междукултурен диалог и за интеграцията на 
мигрантите и бежанците, като спомага те да се почувстват част от приемащото 
ги общество и да се установят добри отношения между мигрантите и новите 
общности.“

изменение 23
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1-ва част: „Що се отнася до развитието на умения, ученето, междукултурната 
осведоменост, съвместното създаване, съвместните продукции, движението и 
разпространението на произведения на изкуството, участието в международни 
събития като панаири и фестивали, мобилността на хората на изкуството и на 
работещите в сферата на културата е основна предпоставка, за да бъдат 
секторите на културата и творчеството в Европа по-добре свързани, по-силни и 
по-устойчиви.“

2-ра част: „Тази мобилност често се възпрепятства от липсата на правен статут, 
трудностите при получаването на визи и продължителността на разрешенията, 
риска от двойно данъчно облагане и несигурните и нестабилни условия на 
социално осигуряване.“

изменение 101
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „особено що се отнася до 

маргинализираните групи и малцинствата,“
2-ра част: тези думи

6. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, 
младежта и спорта ***I

Доклад: Milan Zver (A8-0111/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-81
83-170

комисия +

разд.

1 +

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

82 комисия

2/ПГ + 477, 82, 30

член 6, алинея 1, 
буква e

179 ENF ПГ - 137, 449, 6

член 8, алинея 1, 
буква в

180з ENF ПГ - 81, 496, 10

член 9, алинея 1, 
буква а

176 EFDD -

член 18, след § 5 177 EFDD -

член 29, § 1 181 ENF ПГ - 73, 513, 11

съображение 2 171 EFDD -

съображение 4 172 EFDD -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение 5 173 EFDD -

съображение 29 174 EFDD ЕГ - 132, 467, 4

след съображение 30 178 ENF ПГ - 105, 480, 14

съображение 49 175 EFDD -

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 527, 30, 48

Искания за поименно гласуване
ENF: изменения 82 (2-ра част), 178, 179, 180, 181

Искания за разделно гласуване
ENF:
изменение 82
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „мигрантски произход,“ 
2-ра част: тези думи

7. Създаване на рамка за насърчаване на инвестициите в устойчиво развитие 
***I

Доклад: Bas Eickhout и Sirpa Pietikäinen (A8-0175/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

2
4-12
14-20
22-30
33-34

37
40-41
43-44
46-47
49-50

52

комисия +

3 комисия поотд./
ЕГ

+ 335, 247, 20

разд.

1/ПГ + 540, 50, 8

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно 13 комисия

2/ПГ + 309, 283, 9
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

31 комисия

2/ЕГ + 322, 273, 4

разд.

1 +

45 комисия

2 -

разд.

1 +

2/ЕГ + 312, 270, 16

51 комисия

3 +

разд.

1 +

35СЧ1 комисия

2/ЕГ - 107, 492, 2

член 1, § 1

55СЧ1
=

85=
96СЧ1

=

PPE
S&D

GUE/NGL

ПГ ↓

86=
96СЧ2

=

S&D
GUE/NGL

-

разд.

1/ПГ + 514, 81, 8

член 1, § 2, буква а

35СЧ2
=

55СЧ2
=

комисия
PPE

2/ПГ + 316, 284, 1

член 1, § 2, буква б 35СЧ3
=

55СЧ3
=

комисия
PPE

ПГ + 321, 280, 4

член 1, § 2, след 
буква б

87СЧ1
=

96СЧ3
=

S&D
GUE/NGL

ПГ + 321, 283, 3
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 ↓

35СЧ4 комисия

2 ↓

разд.

1/ПГ ↓

55СЧ4 PPE

2/ПГ ↓

58 Verts/ALE -

член 1, след § 2 59=
87СЧ2

=
96СЧ4

=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

ПГ + 342, 262, 2

член 2, § 1, преди 
буква а

97 GUE/NGL -

88СЧ1 S&D -

88СЧ2 S&D ЕГ + 299, 282, 18

60 Verts/ALE ↓

88СЧ3 S&D ЕГ - 298, 298, 6

89 S&D ЕГ + 303, 298, 3

член 2, § 1, буква б

36СЧ1 комисия ЕГ + 414, 150, 39

член 2, § 1, букви в- 
м

36СЧ2 комисия +

36СЧ3 комисия +член 2, § 1, буква н

61 Verts/ALE ПГ ↓

член 3, след § 1 109 ENF -

62=
98=

Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 244, 334, 25

разд.

след член 3

38 комисия

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 -

63 Verts/ALE ПГ ↓

член 4, тире и § 1 39СЧ1 комисия +

64 Verts/ALE -член 4, § 2

39СЧ2 комисия +

39СЧ3 комисия +член 4, след § 2

65 Verts/ALE -

член 4, § 3 39СЧ4 комисия +

разд.

1 +

член 6, § 1, буква а 42СЧ1
=

99СЧ1
=

комисия
GUE/NGL

2/ЕГ + 369, 229, 7

99СЧ2 GUE/NGL -

66 Verts/ALE, 
S&D

ПГ + 304, 297, 3

член 6, § 1, буква б

42СЧ2 комисия ↓

99СЧ3 GUE/NGL -член 6, § 1,  буква в 
от § 4

42СЧ3 комисия +

разд.

1/ПГ - 267, 332, 3

67=
90=
100=

Verts/ALE
S&D

GUE/NGL

2/ПГ ↓

след член 11

56 EFDD ПГ - 262, 329, 9

68=
101СЧ

1=

Verts/ALE
GUE/NGL

ЕГ - 270, 324, 10член 12, § 1, уводна 
част

48СЧ1 комисия +

48СЧ2 комисия ЕГ + 323, 276, 4член 12, § 1, букви в-
е

101СЧ
2

GUE/NGL ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

101СЧ
3

GUE/NGL ЕГ - 254, 348, 2

91 S&D ПГ - 294, 296, 15

48СЧ3
=

101СЧ
4=

комисия
GUE/NGL

+

69=
101СЧ

5=

Verts/ALE
GUE/NGL

-

член 12, след § 1

92 S&D ПГ - 278, 307, 20

102 GUE/NGL ПГ - 262, 324, 19

70=
93СЧ1

=

Verts/ALE
S&D

ПГ + 321, 246, 33

71=
93СЧ2

=

Verts/ALE
S&D

ПГ - 282, 283, 38

Член 13

72=
93СЧ3

=

Verts/ALE
S&D

ПГ + 296, 273, 32

73=
104СЧ

1=

Verts/ALE, 
S&D

GUE/NGL

ПГ + 369, 192, 41

74=
104СЧ

2=

Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ + 298, 286, 20

член 14, след § 2

75 Verts/ALE ПГ + 285, 283, 34

105СЧ
1

GUE/NGL ПГ - 258, 339, 4член 17, § 1, уводна 
част, букви а и б

53СЧ1 комисия +

94=
105СЧ

2=

S&D
GUE/NGL

ПГ - 272, 307, 22член 17, § 1, буква в

76 Verts/ALE ПГ - 274, 307, 25
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

105СЧ
3

GUE/NGL ПГ - 243, 340, 22

разд.

1 +

2/ЕГ + 307, 286, 6

член 17, § 1, след 
буква в, буква г и 

след буква г
53СЧ2 комисия

3/ЕГ + 345, 252, 5

10СЧC
4

GUE/NGL ПГ - 271, 320, 5

53СЧ3 комисия +

57 EFDD -

77 Verts/ALE ПГ - 261, 327, 11

член 17, след § 1

95=
105СЧ

5=

S&D
GUE/NGL

ПГ - 267, 334, 4

член 17, § 2 53СЧ4
=

105СЧ
6=

комисия
GUE/NGL

ПГ + 479, 123, 3

след член 17 78=
106=

Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 133, 332, 138

член 18 54 комисия поотд./
ЕГ

- 147, 409, 41

Приложение -1 103 GUE/NGL ПГ - 261, 332, 3

съображение 1 79 S&D ПГ - 285, 297, 19

80 S&D ПГ + 308, 271, 22съображение 6

1 комисия ↓

след съображение 6 81 S&D -

съображение 16 82 S&D ЕГ - 252, 341, 9

107 GUE/NGL -съображение 21

83 S&D -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

108 GUE/NGL -съображение 24

21 комисия +

84 S&D -съображение 33

32 комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 316, 93, 192

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменение 56
GUE/NGL: изменения 100, 102, 103, 105
S&D: изменения 79, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 87СЧ1, 87СЧ2, 55СЧ4
Verts/ALE: изменения 13, 55СЧ1, 55СЧ2, 55СЧ3, 61, 62, 63, 66, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменения 3, 54
ALDE, Verts/ALE, S&D: изменения 70, 71, 72

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 13
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и да служат като основа за други 

икономически, регулаторни и пруденциални мерки“
2-ра част: тези думи

изменение 31
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1-ва част: „От особена важност е по време на подготовката на техническите критерии за 
проверка Комисията да проведе подходящи консултации в съответствие с 
изискванията за по-добро регулиране. Процесът по определянето и 
актуализирането на техническите критерии за проверка и на хармонизираните 
показатели следва да включва също съответните заинтересовани страни и да се 
основава на научни доказателства, на социално-икономическото въздействие, 
на най-добри практики и съществуващи дейности и организации, и по-
специално платформата на Европейската комисия за кръгова икономика, както 
и на становищата на експерти с доказани знания и международен опит в 
съответните области. За тази цел Комисията следва да създаде платформа за 
финансиране за устойчиво развитие. Тази платформа следва да бъде съставена 
от широк кръг от експерти, представляващи както публичния, така и частния 
сектор, за да се гарантира, че характерните особености на всички съответни 
сектори са взети надлежно под внимание.  Като представители на публичния 
сектор следва да участват експерти от Европейската агенция по околната среда 
и от националните агенции за опазване на околната среда, Европейските 
надзорни органи, Европейската консултативна група за финансова отчетност и 
Европейската инвестиционна банка. Сред експертите от частния сектор следва 
да попадат представители на съответните заинтересовани страни, включително 
участници на финансовите и нефинансовите пазари, представители на 
реалната икономика, представляващи широк набор от отрасли, университети, 
изследователски институти, асоциации и организации. Когато е необходимо, 
на платформата следва да бъде позволявано да иска съвети от лица, които не са 
членове. Платформата следва да съветва Комисията във връзка с изготвянето, 
анализа и преразглеждането на техническите критерии за проверка и 
хармонизираните показатели, включително тяхното потенциално въздействие 
върху оценката на активите, които до момента на приемането на техническите 
критерии за проверка се считат за устойчиви активи съгласно съществуващите 
пазарни практики. Платформата следва също така да съветва Комисията дали 
техническите критерии за проверка и показателите са подходящи за по-
нататъшна употреба в бъдещи политически инициативи на Съюза за 
насърчаване на инвестициите в устойчивото развитие.“

2-ра част: „Платформата следва да съветва Комисията относно разработването на 
стандарти за отчитане на устойчивото развитие и интегрирани стандарти за 
отчитане за корпоративни дружества и участници на финансовите пазари, 
включително чрез преразглеждането на Директива 2013/34/ЕС.“

изменение 42СЧ1
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „или на неутрална по отношение на 

климата енергия (в т.ч. неутрална по отношение на въглерода енергия)“ „в 
съответствие с Директивата за насърчаване на използването на енергия от 
възобновяеми източници“

2-ра част: тези думи

изменение 45
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: в съответствие с каскадното използване 

на ресурсите (буква к)
2-ра част: тези думи

изменение 51
1-ва част: Целият текст с изключение на буква г а) и буква е б)
2-ра част: буква г а)
3-та част:  буква е б)
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S&D:
изменение 90
1-ва част: Целият текст с изключение на § 2, буква б:
2-ра част: § 2, буква б

Verts/ALE:
Изменение 35СЧ2/ изменение 55СЧ2
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „направена в ЕС“
2-ра част: тези думи

Изменение 55СЧ4 
1-ва част: „участниците на финансовите пазари, които предлагат други финансови 

продукти,“ 
2-ра част: „с изключение на случаите, когато:  i. участникът на финансовите пазари 

удостовери, че установените технически критерии за проверка не се прилагат 
за икономическите дейности, финансирани от неговите финансови продукти, 
или ii. участникът на финансовите пазари декларира в проспекта си, че 
въпросният финансов продукт не преследва цели, свързани с устойчивостта,  
2а. Критериите по параграф 1 от настоящия член могат да се използват за 
целите, упоменати в този параграф, от доставчици на финансови услуги, които 
не са посочени в член 1, параграф 2, или на доброволна основа и във връзка с 
финансови продукти, различни от описаните в член 2, параграф 1.“

ALDE, Verts/ALE:
изменение 35СЧ1
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „направена в ЕС“
2-ра част: тези думи

S&D, Verts/ALE:
изменение 38
1-ва част: „Критерии за икономически дейности със значително отрицателно въздействие 

върху околната среда До 31 декември 2021 г. Комисията извършва оценка на 
въздействието относно последиците от преразглеждането на настоящия 
регламент за разширяване на рамката за устойчиви инвестиции с рамка, която 
се използва за определяне на критериите за това кога и как дадена 
икономическа дейност има значително отрицателно въздействие върху 
устойчивостта.“

2-ра част: „Това разширяване е обвързано с резултата от оценката на въздействието, в 
който се посочва, че такова разширяване е пропорционално, осъществимо и 
желателно.“

PPE, ECR:
изменение 53СЧ2
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и за инвестиции с отрицателно 

въздействие върху околната среда“ и „евентуалната необходимост от по-
нататъшно разработване на интегрираните изисквания за докладване, посочени 
в член 17а (нов), във връзка с оповестяването на нефинансова информация и 
информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и 
групи в съответствие с Директива № 2013/34/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета“

2-ра част: „и за инвестиции с отрицателно въздействие върху околната среда“
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3-та част: „евентуалната необходимост от по-нататъшно разработване на интегрираните 
изисквания за докладване, посочени в член 17а (нов), във връзка с 
оповестяването на нефинансова информация и информация за многообразието 
от страна на някои големи предприятия и групи в съответствие с Директива 
№ 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета“

8. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – 
Раздел І – Европейски парламент

Доклад: Vladimír Maňka (A8-0182/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 14 ENF ПГ - 95, 461, 26

разд.

1/ПГ - 276, 311, 3

след § 2 3 Verts/ALE

2/ПГ + 472, 86, 35

§ 3 21 EFDD ПГ - 133, 392, 72

§ 13 15 ENF ПГ - 160, 426, 8

§ 15 16 ENF -

4 Verts/ALE ПГ - 187, 384, 25

разд.

1/ПГ - 249, 321, 30

2/ПГ + 402, 170, 28

след § 15

5 Verts/ALE

3/ПГ - 255, 311, 32

13з GUE/NGL ПГ - 110, 455, 23§ 25

22 EFDD ПГ - 189, 388, 12

6 Verts/ALE -след § 25

23 EFDD -

1 S&D +§ 33

7 GUE/NGL ПГ ↓

§ 35 8з GUE/NGL ПГ - 130, 390, 60
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

9 GUE/NGL ПГ - 159, 367, 64

след § 35 10 GUE/NGL ПГ - 269, 274, 53

24 EFDD ПГ - 111, 420, 52§ 36

17 ENF ПГ - 108, 464, 20

25 EFDD ЕГ + 290, 267, 29

разд.

1 ↓

§ 37

§ оригинален 
текст

2 ↓

18 ENF -

27 EFDD -

19 ENF -

26 EFDD ПГ - 135, 419, 39

след § 37

20 ENF ПГ - 70, 460, 56

след § 38 12 GUE/NGL ПГ + 271, 267, 45

§ 41 2 S&D ПГ + 361, 179, 53

след § 43 28 EFDD ПГ - 109, 477, 10

разд.

1 +

след § 45 11 GUE/NGL

2/ПГ + 383, 205, 8

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 328, 187, 72

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 7, 8, 9, 10, 11 (2-ра част), 12, 13
ECR: изменение 13
Verts/ALE: изменения 3, 4, 5
EFDD: изменения 21, 22, 24, 25, 26, 28
S&D: изменение 2
ENF: изменения 14, 15, 17, 20

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
изменение 11
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1-ва част: „изисква пълна прозрачност относно използването и управлението на 
финансирането, предоставено на европейски политически партии и европейски 
фондации; изисква щателна оценка и контрол на бюджетните разходи на 
европейските политически партии и фондации; обръща внимание на 
конфликта на интереси, произтичащ от спонсорирането на дейностите на 
европейските политически партии от частни дружества;“

2-ра част: „призовава следователно за забрана на даренията и спонсорството от какъвто и 
да е вид от страна на частни дружества за европейски политически партии и 
европейски фондации;“

S&D:
изменение 3
1-ва част: „счита, че процентът на увеличение на бюджета на ЕП за 2020 г. (2,68 %) 

остава твърде висок;“
2-ра част: „изисква от генералния секретар и от Бюрото принципно да представят на 

комисията по бюджети друга бюджетна прогноза на ЕП, която да бъде близо 
до нивото на процента на инфлация, предвиждан от Европейската комисия, 
или дори да бъде на това ниво;“

PPE:
§ 37
1-ва част: „отново призовава за прозрачност по отношение на надбавката за общи 

разходи за членовете на ЕП;“
2-ра част: „изразява съжаление, че Бюрото не въведе повече прозрачност и отчетност в 

това отношение;“

изменение 5
1-ва част: „изразява сериозни съмнения относно добавената стойност на 51-та 

длъжности, които да „стимулират връзките на ЕП с медиите и дейностите във 
връзка с цифровите комуникации в държавите членки с оглед на европейските 
избори“;“

2-ра част: „изисква от генералния секретар на ЕП подробен, фактически и задълбочен 
доклад относно добавената стойност на 51-та длъжности в Генерална дирекция 
за комуникация; изисква този доклад да бъде представен публично в 
комисията по бюджети преди края на месец юли;“

3-та част: „счита, че 51-та длъжности не следва да бъдат подновявани за финансовата 
2020 година, докато докладът не бъде представен публично пред комисията по 
бюджети;“

Разни
Поправка Всички езикови версии.

9. Извънредна ситуация във Венесуела

Предложения за резолюция: B8-0225/2019, B8-0226/2019, B8-0227/2019, B8-0228/2019, B8-
0229/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0225/2019
(PPE, ECR, ALDE)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

пред § 1 2 S&D ПГ - 239, 289, 46

след § 3 6 S&D ПГ - 213, 337, 27

4 S&D ПГ - 217, 325, 36§ 13

§ оригинален 
текст

ПГ + 294, 260, 28

7 S&D ПГ - 238, 332, 16§ 15

§ оригинален 
текст

ПГ + 315, 239, 24

§ 16 § оригинален 
текст

ПГ + 292, 258, 28

след съображение А 1 S&D ПГ + 276, 271, 32

3 S&D ПГ - 210, 328, 45след съображение Д

5 S&D ПГ - 235, 305, 40

съображение М § оригинален 
текст

ПГ + 296, 249, 37

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 310, 120, 152

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0225/2019 PPE ↓

B8-0226/2019 S&D ↓

B8-0227/2019 ECR ↓

B8-0228/2019 GUE/NGL ↓

B8-0229/2019 ALDE ↓

Искания за поименно гласуване
PPE, S&D: изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ 13, 15, 16; съображение М; окончателно 

гласуване (RC-B8-0225/2019)

Искания за  гласуване поотделно
S&D: §§ 13, 15, 16; съображение М

10. Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в 
ЕС, по-специално в Малта и Словакия
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Предложение за резолюция: B8-0230/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B8-0230/2019
(комисия LIBE)

§ 4 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 9 20 Verts/ALE ЕГ + 315, 236, 2

21 Verts/ALE ЕГ + 324, 211, 14§ 12

5 ALDE ↓

6 ALDE ЕГ + 371, 164, 13след § 17

7 ALDE +

§ 23 22 Verts/ALE +

разд.

1 +

§ 21 § оригинален 
текст

2/ПГ + 277, 261, 21

§ 25 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 26 § оригинален 
текст

2 +

преди § 28 (заглавие) 12 GUE/NGL -

13 GUE/NGL ПГ - 210, 336, 10

8 ALDE +

§ 30

16 S&D ↓

§ 31 9 ALDE +

10 ALDE +

разд.

§ 32

§ оригинален 
текст

1 ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 ↓

§ 33 17 S&D -

§ 33 23 Verts/ALE +

§ 41 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 43 11 ALDE +

§ 45 18з, 19 S&D -

§ 49 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 50 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 51 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 52 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 8 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 10 § оригинален 
текст

ПГ + 424, 119, 7

позоваване 13 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 14 § оригинален 
текст

поотд. +

позоваване 19 1 ALDE +

след позоваване 19 14 S&D +

разд.

1 +

съображение Ж § оригинален 
текст

2/ПГ + 438, 94, 16

съображение У 15 S&D -

съображение ДД 2 ALDE +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение КК § оригинален 
текст

поотд. +

съображение СС 3 ALDE +

съображение ХХ 4 ALDE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 398, 85, 69

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване
ECR: § 21 (2-ра част) съображение Ж (2-ра част); позоваване 10; окончателно 

гласуване
GUE/NGL: изменение 13; окончателно гласуване

Искания за  гласуване поотделно
PPE: § 4, позоваване 13
ECR: §§ 4, 26, 49, 50, 51, позовавания 8, 10, 14, съображение КК
ENF: §§ 4, 26, 49, 50, 51, 52
GUE/NGL: §§ 25, 41

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение Ж
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и убийството на Виктория 

Маринова в България,“
2-ра част: тези думи

GUE/NGL
§ 26
1-ва част: „призовава Евроюст и бъдещата Европейска прокуратура да си сътрудничат 

оптимално в разследвания относно финансовите интереси на ЕС,“ 
2-ра част: „особено по отношение на държавите членки, които не са се присъединили 

към Европейската прокуратура;“ „за тази цел призовава държавите членки и 
институциите на ЕС да улеснят бързото създаване на Европейската 
прокуратура и счита, че всички държави членки, които все още не са обявили 
намерението си да се присъединят към Европейската прокуратура, следва да го 
направят;“

§ 32
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „независимостта и“ 
2-ра част: тези думи

PPE, ECR:
§ 21
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и България“ 
2-ра част: тези думи

11. Последни развития във връзка със скандала „Дизелгейт“
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Предложения за резолюция: B8-0222/2019, B8-0223/2019, B8-0224/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B8-0222/2019
(ALDE, EFDD, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)

след § 14 1 S&D ЕГ - 225, 291, 13

след § 19 6 Verts/ALE ПГ - 225, 271, 29

след § 21 9 EFDD ЕГ - 245, 256, 18

10 EFDD ЕГ + 255, 250, 14

2 S&D +

разд.

1/ПГ - 213, 298, 13

3 S&D

2/ПГ + 414, 100, 10

след § 25

5 Verts/ALE ПГ ↓

след съображение О 7 EFDD -

съображение Т 4 Verts/ALE ПГ + 261, 238, 26

след съобр. Т 8 EFDD ↓

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 301, 181, 42

Общо предложение за резолюция RC-B8-0223/2019
(PPE, ECR)

гласуване: резолюция (целия текст) ↓

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0223/2019 ECR ↓

B8-0224/2019 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
ECR: изменения 3, 5
Verts/ALE: изменения 4, 5, 6; окончателно гласуване (B8-0222/2019)
PPE: изменения 3 (2-ра част), 5

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 3
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1-ва част: „призовава държавите членки и Комисията да прекратят поетапно продажбата 
на леки пътнически автомобили и лекотоварни превозни средства с двигатели 
с вътрешно горене в ЕС най-късно до 2035 г. и да въведат по-силни стимули за 
улесняване на навлизането на електрически и хибридни превозни средства;“

2-ра част: „подчертава във връзка с това, че наличността и достъпността на 
инфраструктура 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;“

12. Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира

Доклад: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, буква а 2 ENF -

§ 1, след буква а 6 Verts/ALE -

§ 1, буква з,  след 
тире 6

7 Verts/ALE -

§ 1, буква з,  след 
тире 10

8 Verts/ALE -

§ 2, след буква в 9 Verts/ALE ЕГ - 73, 360, 56

след съобр. Г 3 Verts/ALE -

разд.

1 -

съображение Д 4 Verts/ALE

2/ЕГ - 223, 228, 38

разд.

1 +

съображение Й § оригинален 
текст

2 +

1 ENF -

разд.

1 +

съображение К

§ оригинален 
текст

2 +

съображение Л § оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +текст

2/ЕГ + 227, 210, 50

след съображение 
АА

5 Verts/ALE -

гласуване: препоръка (целия текст) ПГ + 328, 80, 67

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение К
1-ва част: „като има предвид, че външната дейност на ЕС не трябва да се използва като 

инструмент за „управление на миграцията“
2-ра част: „и че всички усилия за работа с трети държави трябва да вървят ръка за ръка с 

подобряването на състоянието на правата на човека в тези държави;“

PPE:
съображение Л
1-ва част: „като има предвид, че неразпространението на ядрени оръжия и 

разоръжаването ще имат значителен ефект за намаляване на подхранването на 
конфликти и допринасяне за по-голяма стабилност, в съответствие със 
задълженията, произтичащи от Договора за неразпространение на ядреното 
оръжие и свързаната с него резолюция на ЕП относно ядрената сигурност и 
неразпространението на ядрени оръжия“ „като има предвид, че един свят без 
оръжия за масово унищожение е по-безопасен;“

2-ра част: „като има предвид, че ЕС е водещ фактор в забраната на ядрените оръжия и 
следва да разшири ролята си в този смисъл;“

ENF:
съображение Й
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че ЕС винаги се е 

гордеел със своята „мека сила“ и ще продължи да го прави;“ „като има предвид 
обаче, че в една развиваща се действителност, която поражда загриженост, се 
изисква ЕС да не бъде изключително „гражданска сила“, а да развива и засилва 
своите военни способности, които следва да бъдат използвани по 
последователен и съгласуван начин с всички други външни дейности на ЕС;“

2-ра част: тези думи

S&D:
изменение 4
1-ва част: „като има предвид, че Договорът изисква ЕС и неговите институции да 

осъществяват обща политика в областта на външните отношения и 
сигурността (ОВППС), включително ефективна и надеждна обща политика за 
сигурност и отбрана,“
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2-ра част: „която би могла да доведе до обща отбрана в съответствие с разпоредбите на 
член 42, и да укрепват по този начин европейските и всеобщите ценности, 
норми и принципи, залегнали в член 21 от ДЕС, и по-конкретно по отношение 
на насърчаването на мира, сигурността и напредъка в Европа и в света; като 
има предвид, че предложеният механизъм следва да бъде приветстван като 
стъпка напред в тази посока и ЗП/ВП следва да бъде насърчен да продължи 
неговото развитие и прилагане;“


