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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
1/20 нисък праг (най-малко 1/20 от членовете на Парламента)
1/10 среден праг (най-малко 1/10 от членовете на Парламента)
1/5 висок праг (най-малко 1/5 от членовете на Парламента)
ТГ тайно гласуване
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1. Положението със свободите в Алжир

Предложения за резолюция: B9-0193/2019, B9-0194/2019, B9-0195/2019, B9-0196/2019, 
B9-0199/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0193/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

1 ID ПГ - 159, 471, 28след § 3

2 ID ПГ - 135, 463, 67

след § 4 3 ID ПГ - 140, 484, 37

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0193/2019 ECR ↓

B9-0194/2019 S&D ↓

B9-0195/2019 ID ↓

B9-0196/2019 PPE ↓

B9-0199/2019 Renew ↓

Искания за поименно гласуване
ID: изменения 1, 2, 3
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2. Куба, случаят на Хосе Даниел Ферер

Предложения за резолюция: B9-0200/2019, B9-0202/2019, B9-0205/2019, B9-0207/2019, 
B9-0210/2019, B9-0213/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0200/2019
(PPE, Renew, ECR)

§ 1 § оригинален 
текст

ПГ + 616, 29, 18

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 382, 243, 42

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0200/2019 PPE ↓

B9-0202/2019 ECR ↓

B9-0205/2019 S&D ↓

B9-0207/2019 GUE/NGL ↓

B9-0210/2019 Verts/ALE ↓

B9-0213/2019 Renew ↓

Искания за поименно гласуване
S&D: § 1
PPE: окончателно гласуване RC-B9-0200/2019

Искания за  гласуване поотделно
S&D: § 1
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3. Хаити

Предложения за резолюции: B9-0214/2019, B9-0217/2019, B9-0219/2019, B9-0221/2019, 
B9-0222/2019, B9-0223/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0214/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0214/2019 PPE ↓

B9-0217/2019 Verts/ALE ↓

B9-0219/2019 ECR ↓

B9-0221/2019 S&D ↓

B9-0222/2019 GUE/NGL ↓

B9-0223/2019 Renew ↓

4. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната 
квота за внос на висококачествено говеждо месо ***

Препоръка: Bernd Lange (A9-0038/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 457, 140, 71
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5. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната 
квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция)

Доклад: Bernd Lange (A9-0037/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1 1 GUE/NGL -

§ 2 2 GUE/NGL -

§ 3 3 GUE/NGL ПГ - 190, 462, 16

след § 4 4 GUE/NGL ПГ - 242, 403, 20

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 459, 145, 66

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL изменения 3, 4

Разни
Хелмут Шолц (групата GUE/NGL) също подписа изменения 1 - 4.
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6. Положението в Боливия

Предложения за резолюция: B9-0187/2019, B9-0188/2019, B9-0189/2019, B9-0190/2019, 
B9-0191/2019, B9-0192/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0187/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

пред § 1 1 GUE/NGL ПГ - 110, 474, 87

§ 3 2 GUE/NGL ПГ - 270, 377, 24

след § 3 3 GUE/NGL ПГ - 144, 490, 36

след § 4 9 Verts/ALE -

след § 8 4 GUE/NGL ПГ - 161, 491, 16

съображение Г 5з Verts/ALE -

съображение Ж 6 Verts/ALE -

съображение З 7з Verts/ALE ЕГ - 263, 343, 66

съображение К 8 Verts/ALE -

след съобр. К 10 Verts/ALE -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 425, 132, 109

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0187/2019 PPE ↓

B9-0188/2019 Verts/ALE ↓

B9-0189/2019 ECR ↓

B9-0190/2019 GUE/NGL ↓

B9-0191/2019 Renew ↓

B9-0192/2019 S&D ↓

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 1, 2, 3, 4; окончателно гласуване RC-B9-0187/2019
PPE: окончателно гласуване RC-B9-0187/2019
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7. Извънредно положение по отношение на климата и околната среда

Предложения за резолюция: B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-
0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0209/2019 
(S&D, Renew, GUE/NGL)

заглавие 10 PPE ЕГ - 238, 412, 20

разд.

1/ПГ - 101, 560, 9

7 членове на 
ЕП

2/ПГ - 95, 563, 9

11 ID ПГ - 124, 538, 3

9 PPE ЕГ - 227, 418, 21

разд.

1/ПГ + 374, 269, 23

§ 1

§ оригинален 
текст

2 +

разд.

1/ПГ - 101, 555, 15

16 ECR

2/ПГ ↓

15 GUE/NGL ПГ - 148, 514, 9

разд.

1/ПГ + 609, 59, 6

2/ПГ + 543, 119, 8

3/ПГ + 532, 122, 15

§ 2

§ оригинален 
текст

4/ПГ + 465, 192, 16

разд.

1/ПГ + 491, 165, 17

след § 2 17 ECR

2/ПГ + 405, 219, 41
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 3 1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 352, 303, 5

след § 4 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ - 155, 507, 8

след § 5 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ - 260, 394, 16

след § 6 18 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ - 158, 495, 21

разд.

1 +

позоваване 4 § оригинален 
текст

2 +

след позоваване 5 6 членове на 
ЕП

ПГ - 95, 555, 24

12 GUE/NGL -съображение А

§ оригинален 
текст

поотд. +

4 Renew +съображение Б

13 GUE/NGL -

14 GUE/NGL -

5 Renew +

съображение В

8 PPE -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 429, 225, 19

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0209/2019 Renew ПГ ↓

B9-0211/2019 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0212/2019 S&D ↓

B9-0215/2019 PPE ↓

B9-0216/2019 ECR ↓

B9-0218/2019 ID ПГ ↓

B9-0220/2019 GUE/NGL ↓

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: окончателно гласуване RC-B9-0209/2019
Verts/ALE: изменения 1, 2, 3, 11, 15, 16, 18; окончателно гласуване RC-B9-0209/2019, 

окончателно гласуване B9-0209/2019, окончателно гласуване B9-0211/2019
ECR: изменения 7, 16, 17
ID: §§ 1 (1-ва част), 2; изменения 6, 11; окончателно гласуване RC-B9-0209/2019, 

окончателно гласуване B9-0218/2019

Искания за  гласуване поотделно
ID: съображение А

Искания за разделно гласуване
ID:
изменение 7
1-ва част: „припомня, че изменението на климата е едно от множеството 

предизвикателства, пред които е изправено човечеството, и че всички държави 
и заинтересовани страни в световен мащаб трябва да направят всичко 
възможно, за да го измерят с научни методи, така че мерките, и по-специално 
разходите, да се основават на наблюдаеми факти, а не на апокалиптични, 
всяващи страх или ненадеждни модели; подчертава, че не съществува научен 
консенсус за това какъв процент от изменението на климата се дължи на 
антропогенни фактори и какъв – на естественото развитие;“

2-ра част: „отбелязва, че глобалните температури нарастват много по-бавно от 
предсказаното и че следователно няма извънредно положение по отношение на 
климата и околната среда;“

изменение 16
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „незабавно“, „и прилагане“ и „към 

постигането до 2050 г. на нулеви нетни емисии“
2-ра част: тези думи
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§ 1
1-ва част: „обявява извънредно положение във връзка с климата и околната среда;“
2-ра част: „като заявява собствената си ангажираност, призовава Комисията, държавите 

членки и всички участници в световен план да предприемат спешно 
необходимите конкретни действия за борба с тази заплаха и за нейното 
възпиране, преди да е станало твърде късно;“

позоваване 4
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „най-актуалните и най-обширни научни 

доказателства за вредните последици от изменението на климата, изложени в“
2-ра част: тези думи

PPE, ID:
изменение 17
1-ва част: „признава институционалната си отговорност за намаляване на въглеродния 

отпечатък на Парламента; предлага да приеме свои мерки за намаляване на 
емисиите, включително подмяна на автомобилния парк с превозни средства с 
нулеви емисии“

2-ра част: „и призовава всички държави членки да се споразумеят за определяне на едно 
единствено седалище на Европейския парламент;“

§ 2
1-ва част: „настоятелно призовава новата Комисия да извърши пълна оценка на 

въздействието върху климата и околната среда на всички законодателни и 
бюджетни предложения“ с изключение на: „върху климата и“

2-ра част: „върху климата и“
3-та част: „и да гарантира, че всички те са напълно приведени в съответствие с целта за 

ограничаване на глобалното затопляне до под 1,5°C“
4-та част: „както и че не допринасят за загубата на биологично разнообразие;“

8. Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25)

Предложение за резолюция: B9-0174/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0174/2019 
(комисия ENVI, PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

пред § 1 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ - 175, 259, 234

51 GUE/NGL ПГ - 123, 534, 13

разд.

1 +

§ 1

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 606, 55, 8
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 3 52 GUE/NGL ПГ + 420, 231, 19

разд.

1/ПГ + 548, 74, 48

2 +

§ 9 § оригинален 
текст

3 +

разд.

1/ПГ + 537, 119, 15

§ 14 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 20 § оригинален 
текст

2 +

43 ECR ЕГ - 294, 367, 9

разд.

1 +

§ 21

§ оригинален 
текст

2 +

§ 22 44 ECR ПГ - 151, 492, 32

45 ECR ПГ - 243, 407, 19

разд.

1/ПГ - 131, 409, 129

53 GUE/NGL

2 -

1 Verts/ALE ПГ - 154, 402, 115

19 PPE ПГ - 199, 447, 25

разд.

1/ПГ + 520, 135, 13

§ 23

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 382, 271, 14
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

54 GUE/NGL -

2 Verts/ALE ПГ - 151, 398, 120

20 PPE ПГ - 185, 452, 32

§ 24

§ оригинален 
текст

ПГ + 388, 271, 9

§ 25 21 PPE ЕГ + 352, 309, 7

разд.

1/ПГ + 634, 27, 8

§ 26 § оригинален 
текст

2 +

§ 27 § оригинален 
текст

ПГ + 540, 108, 21

разд.

1 +

§ 28 § оригинален 
текст

2 +

55 GUE/NGL -§ 32

§ оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 374, 277, 21

§ 33 § оригинален 
текст

ПГ + 363, 287, 20

§ 34 56 GUE/NGL -

§ 35 57 GUE/NGL ПГ - 280, 375, 12

58 GUE/NGL ПГ - 261, 388, 16след § 35

59 GUE/NGL ЕГ - 263, 386, 11
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 36 46 ECR -

след § 39 22 PPE ПГ + 356, 298, 17

§ 40 60 GUE/NGL ЕГ + 549, 98, 21

§ 42 61 GUE/NGL -

37 PPE ЕГ - 260, 396, 17

разд.

1/ПГ + 375, 280, 12

§ 45

§ оригинален 
текст

2 +

§ 46 62 GUE/NGL ПГ - 137, 482, 47

разд.

1/ПГ + 491, 147, 33

3 Verts/ALE

2/ПГ - 222, 419, 23

разд.

1 ↓

10 Renew

2 ↓

63 GUE/NGL ↓

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

3/ПГ ↓

4/ПГ ↓

5/ПГ ↓

§ 52

§ оригинален 
текст

6/ПГ ↓

4 Verts/ALE ПГ + 343, 306, 7след § 52

64 GUE/NGL ЕГ - 125, 536, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

65 GUE/NGL ЕГ + 336, 314, 6

разд.

1 ↓

§ 53

§ оригинален 
текст

2 ↓

23 PPE -след § 53

47 ECR ПГ - 312, 331, 22

§ 54 § оригинален 
текст

поотд. +

38 членове на 
ЕП

ПГ + 322, 298, 45§ 56

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

разд.

1/ЕГ + 587, 55, 9

§ 58 § оригинален 
текст

2/ЕГ - 305, 342, 18

§ 61 48 ECR ПГ - 235, 368, 58

66 GUE/NGL ЕГ - 269, 381, 19

разд.

1/ПГ + 519, 122, 19

2 +

§ 62

§ оригинален 
текст

3 +

§ 64 § оригинален 
текст

поотд. +

24 PPE ЕГ + 341, 314, 11

разд.

1/ПГ + 428, 207, 31

25 PPE

2/ПГ - 272, 354, 36

след § 64

67 GUE/NGL ПГ - 104, 430, 128
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ - 262, 394, 9

12rev=
26=

членове на 
ЕП
РРЕ

2/ПГ - 177, 459, 24

49 ECR -

§ 65

§ оригинален 
текст

поотд. +

13=
27=

членове на 
ЕП
РРЕ

ПГ - 266, 360, 40§ 66

§ оригинален 
текст

поотд. +

5 Verts/ALE +

14=
28=

членове на 
ЕП
РРЕ

-

15=
29=

членове на 
ЕП
РРЕ

-

след § 66

16=
30=

членове на 
ЕП
РРЕ

-

§ 67 31з PPE ПГ - 140, 463, 57

след § 67 6 Verts/ALE ПГ + 487, 136, 40

9 Verts/ALE ПГ + 366, 256, 38

32 PPE ПГ - 119, 502, 36

разд.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

§ 68

§ оригинален 
текст

5 ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

6 ↓

34 PPE -

разд.

1 +

§ 69

§ оригинален 
текст

2/ЕГ + 364, 280, 13

разд.

1/ЕГ + 341, 308, 10

след § 69 18=
35=

членове на 
ЕП
РРЕ

2/ЕГ - 222, 404, 25

разд.

1/ПГ - 165, 474, 21

§ 70 68 GUE/NGL

2 -

§ 71 69 GUE/NGL -

36 PPE ЕГ + 305, 293, 54§ 72

50 ECR ↓

§ 73 70 GUE/NGL ЕГ + 429, 198, 18

§ 75 7з Verts/ALE ПГ - 167, 477, 17

§ 76 8з Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 77 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 364, 284, 9

разд.

1 +

§ 78 § оригинален 
текст

2/ПГ + 611, 40, 8

разд.

1 +

§ 80 § оригинален 
текст

2/ПГ + 538, 76, 42
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 82 § оригинален 
текст

2/ПГ + 526, 122, 8

§ 83 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 90 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 91 § оригинален 
текст

2 +

§ 113 71 GUE/NGL -

след § 114 72 GUE/NGL ПГ - 100, 481, 77

§ 115 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 116 § оригинален 
текст

2/ПГ + 528, 88, 41

разд.

1 +

§ 118 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

позоваване 18 39 ECR ЕГ + 415, 194, 44

съображение Б 40 ECR -

съображение В 41 ECR -

съображение И § оригинален 
текст

поотд. +

съображение К § оригинален 
текст

ПГ + 481, 148, 25

разд.

1/ЕГ - 122, 520, 10

съображение Л 42 ECR

2 -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 430, 190, 34

Искания за поименно гласуване
PPE: изменения 19, 20, 22, 25, 38; §§ 27, 52, 56
S&D: изменение 11
GUE/NGL: изменения 51, 52, 53 (1-ва част), 57, 58, 62, 67, 68 (1-ва част), 72
ID: §§ 1 (2-ра част), 9 (1-ва част), 14 (1-ва част), 23, 26 (1-ва част), 33, 45 (1-ва 

част), 52 (3-та част), 56, 62 (1-ва част), 78 (2-ра част), 80 (2-ра част), 82 (2-ра 
част), 116 (2-ра част); съображение К; окончателно гласуване

ECR: изменения 38, 44, 45, 47; §§ 24, 56
Verts/ALE: изменения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 48; § 56; окончателно 

гласуване

Искания за  гласуване поотделно
PPE: §§ 27, 33, 56, 65, 66
членове на ЕП: §§ 24, 32, 33, 54, 56, 65, 66, 115; съображение И
Renew: § 56
GUE/NGL: §§ 64, 83, 90; съображение К
ECR: § 27

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 3
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление обаче, че 

преразгледаната кредитна политика в областта на енергетиката все още 
предоставя възможност за инвестиции в инфраструктура за т. нар. 
„нисковъглеродни газове“ без ясни и конкретни гаранции за опазване на 
околната среда;“

2-ра част: тези думи
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изменение 10
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „а до 2021 г. бъде сложен край на 

подкрепата на банката за проекти за изкопаеми горива и всички нейни 
дейности по финансиране бъдат приведени в съответствие с принципите и 
целите на Парижкото споразумение до 2020 г.;“

2-ра част: тези думи

изменение 18=35=
1-ва част: „призовава настоятелно за увеличаване на финансирането за научните 

изследвания и разгръщането на пазара на алтернативни горива;“
2-ра част: „отбелязва, че насърчаването на достъпа до пазара и използването на 

алтернативни горива следва винаги да се ползват с предимство пред по-
нататъшното данъчно облагане на горивата;“

изменение 42
1-ва част: „като има предвид, че изменението на климата засяга в по-голяма степен 

развиващите се държави, но в същото време техните емисии на CO2 са по-
високи, отколкото на развитите държави;“

2-ра част: „като има предвид, че бинарното разграничаване между „развити“ и 
„развиващи се“ държави (съответно посочени и непосочени в приложение I) 
вече не е оправдано в контекста на многостранните действия в областта на 
климата;“

§ 77
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „до 2020 г.“
2-ра част: тези думи

членове на ЕП
§ 23
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „НОП“, „с приложима за цялата 

икономика цел за намаляване с 55% на вътрешните за ЕС емисии на парникови 
газове до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г.;“

2-ра част: тези думи

§ 28
1-ва част: „счита, че следва да продължи работата по разработването на надежден модел 

за измерване на въздействието върху климата въз основа на потреблението;“
2-ра част: „отбелязва заключението в задълбочения анализ на Комисията, което гласи, че 

ефектът от усилията на ЕС за намаляване на емисиите от производството до 
известна степен се неутрализира от вноса на стоки с по-висок въглероден 
отпечатък, но че въпреки това ЕС е допринесъл значително за намаляването на 
емисиите в други държави поради увеличения търговски поток и подобрената 
въглеродна ефективност на своя износ;“
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§ 118
1-ва част: „счита, че след като трябва да даде одобрението си за международни 

споразумения и играе централна роля при изпълнението в рамките на Съюза на 
Парижкото споразумение в качеството на съзаконодател, той трябва да бъде 
неразделна част от делегацията на ЕС;“

2-ра част: „поради това изразява очакване да му бъде предоставена възможност да 
присъства на координационните заседания на ЕС на Конференцията на ООН 
по изменението на климата (COP25) в Мадрид и да му бъде гарантиран достъп 
до всички подготвителни документи от момента на започване на преговорите;“

GUE/NGL
изменение 53
1-ва част: „подкрепя актуализиране на НОП на Съюза;“
2-ра част: „счита, че това следва да бъде направено едновременно със залагане в 

законодателството на ЕС на целта за постигане на неутралност по отношение 
на климата възможно най-скоро, в идеалния случай до 2040 г.,  и най-късно до 
2050 г.; призовава също така другите световни икономики да актуализират 
своите НОП, за да се постигнат глобални последици;“

изменение 68
1-ва част: „припомня, че 23% от световните емисии на парникови газове идват от 

селското стопанство и 80% от обезлесяването е свързано със селското 
стопанство в световен мащаб; подчертава, че за да се гарантира достатъчно 
храна за увеличаващото се световно население са необходими инвестиции в 
агроекологично земеделие и устойчиви модели на производство и 
потребление; подчертава, че ефективността сама по себе си не представлява 
адекватна стратегия за намаляване на въглеродните емисии за 
селскостопанския сектор;“

2-ра част: „призовава всички страни активно да насърчават здравословно и устойчиво 
хранене;“

§ 21
1-ва част: „подчертава значението на една амбициозна и приобщаваща политика на ЕС в 

областта на климата, за да действа Съюзът като надежден и стабилен партньор 
на световната сцена и за да се запази водещата му роля в областта на климата 
на световно равнище;“

2-ра част: „поради това подчертава необходимостта ЕС да инвестира и да постигне 
значителен напредък по отношение на научните изследвания и иновациите, 
приложими в промишлеността;“

ID:
§ 1
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и всички участници в световен мащаб 

трябва да направят всичко възможно да се борят срещу него;“
2-ра част: тези думи

§ 14
1-ва част: „подчертава, че настоящото равнище на амбиция на национално определените 

приноси ще трябва да бъде увеличено пет пъти, за да не се премине границата 
от 1,5°C;“

2-ра част: „подчертава, че тази глобална амбиция е все още технически осъществима и че 
тя ще донесе многобройни съпътстващи ползи за околната среда и 
общественото здраве;“
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§ 26
1-ва част: „подчертава, че всички политики в областта на климата следва да се 

изпълняват в съответствие с принципа за справедлив преход и в тясно 
сътрудничество с гражданското общество и социалните партньори;“

2-ра част: „поради това счита, че засилването на социалното партньорство и на 
ангажираността на гражданското общество на национално равнище и на 
равнището на ЕС е от основно значение за постигането на неутралност по 
отношение на климата във всички сектори на обществото по справедлив, 
приобщаващ и социално устойчив начин;“ „счита, че природосъобразните 
решения, възстановяването и опазването на екосистемите и биологичното 
разнообразие са жизненоважни фактори за смекчаване на последиците от 
изменението на климата и за адаптиране към него;“

§ 45
1-ва част: „отново заявява, че общата селскостопанска политика следва да спре да 

предоставя субсидии, които са неблагоприятни за околната среда и климата,“ 
2-ра част: „включително отводняване на торфища и прекомерно водочерпене за 

напояване, както и да не санкционира наличието на дървета върху 
селскостопански площи;“

§ 78
1-ва част: „приветства влизането в сила на изменението „Кигали“ към Монреалския 

протокол; счита, че това следва да даде нов подтик на ЕС за извършване на 
бързо преразглеждане на Регламента за флуорираните газове, за да се 
преодолеят известни недостатъци, които възпрепятстват амбициозните цели на 
ЕС по отношение на климата, като например незаконната търговия с 
флуоровъглеводород (HFC)“

2-ра част: „и недостатъчните действия срещу употребата на хексафлуорид (SF6);“

§ 80
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и да стане ясно пред света, че 

промишлеността и неутралността по отношение на климата не са 
несъвместими;“

2-ра част: тези думи

§ 82
1-ва част: Целият текст с изключение на: „и за законодателство на ЕС в областта на 

климата“
2-ра част: тези думи
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§ 116
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „поради това отново изразява 

съжаление във връзка с изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за 
намерението му да оттегли Съединените щати от Парижкото споразумение;“

2-ра част: тези думи

ECR:
§ 20
1-ва част: „приветства създаването на Обединението за амбиция по отношение на 

климата по време на срещата на високо равнище на ООН по въпросите на 
климата през 2019 г., с което 59 страни по РКООНИК дадоха сигнал за своето 
намерение да представят подобрени НОП до 2020 г., както е предвидено в 
Парижкото споразумение, както и 65 страни, в т.ч. ЕС, които работят за 
постигане на нулеви нетни емисии на парникови газове“ 

2-ра част: „до 2050 г.; все пак изразява съжаление поради факта, че не всички държави 
членки бяха готови да подкрепят увеличаване на нивото на амбицията на 
национално определените приноси на ЕС, както призова Европейският 
парламент;“

§ 53
1-ва част: „подчертава значението на справедливия преход към неутрална по отношение 

на климата икономика и необходимостта от изпреварващ и основан на участие 
подход, за да се гарантира, че преходът носи ползи за гражданите и да се 
окаже подкрепа на най-уязвимите региони и общности; счита, че създаването 
на фонд за справедлив преход е един от инструментите, които може да се 
използват на равнището на ЕС, за да се гарантира приобщаващ и информиран 
преход за хората и регионите в ЕС, които са най-силно засегнати от 
декарбонизацията, например въгледобивните региони в преход; признава, че 
фондовете за обезщетения сами по себе си не са гарант за справедлив преход и 
ключов елемент на всяка политика на преход следва да бъде една цялостна 
европейска стратегия за развитието и модернизацията на посочените региони и 
за подпомагане на най-силно засегнатите от прехода; счита, че климатичният 
преход в ЕС трябва да бъде устойчив от екологична, икономическа и социална 
гледна точка; призовава EС и държавите членки да въведат подходящи 
политики и финансиране в това отношение,“

2-ра част: „които да са обусловени от ясни, надеждни и изпълними краткосрочни и по-
дългосрочни ангажименти за декарбонизация на цялата икономика, поети от 
съответните държави членки, включително чрез интегриране в окончателните 
си национални планове в областта на енергетиката и климата на конкретни 
политики за постепенно прекратяване на използването на въглища в срок, 
съответстващ на ангажиментите на ЕС за задържане на глобалното затопляне 
съгласно дългосрочните цели на Парижкото споразумение и целта за 
неутралност по отношение на климата до 2050 г.;“
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§ 91
1-ва част: „припомня, че отдаването на приоритет на енергийната ефективност, по-

специално чрез прилагането на първия принцип на енергийната ефективност, и 
на глобалното лидерство в областта на възобновяемите енергийни източници 
са две от основните цели на Енергийния съюз на ЕС; подчертава, че целта на 
ЕС за 2030 г. за енергия от възобновяеми източници е определена на 32% или 
повече, а целта за енергийна ефективност – на 32,5% или повече;“

2-ра част: „подчертава, че тези цели, въпреки че водят до по-големи намаления на 
емисиите на парникови газове от предвиденото преди, не са в съответствие 
нито с намалението от 50-55%, предложено от новоизбрания председател на 
Комисията, нито с целта за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 °C; 
призовава Комисията и Съвета да определят допълнителните усилия, 
необходими за насърчаване на енергията от възобновяеми източници и 
енергийната ефективност в съответствие с целта за намаляване на емисиите на 
парникови газове; призовава за насърчаване в световен мащаб на мерките за 
енергийна ефективност и за навременното разгръщане на енергията от 
възобновяеми източници;“

Verts/ALE:
изменение 25
1-ва част: „отбелязва изявлението на новоизбрания председател на Комисията Урсула 

фон дер Лайен, в което се казва, че схемата за търговия с емисии ще бъде 
разширена, така че да включва и сектори, които все още не са обхванати от 
системата на ЕС за търговия; отхвърля пряко включване в схемата на ЕС за 
търговия с емисии;“

2-ра част: „изисква от Комисията да представи доклад на Парламента и на Съвета с 
оценка на въздействието относно отделна схема за търговия с емисии за тези 
сектори; категорично подчертава, че системата за определяне на цените на 
CO2 следва да не замества или отслабва съществуващите мерки, като 
например стандартите за емисиите на CO2 за автомобилите и камионите или 
Регламента относно действията в областта на климата, а следва да допълва 
съществуващото законодателство, за да засили амбициите на ЕС по отношение 
на климата като елемент от комбинация от политики, както посочи избраният 
за изпълнителен заместник-председателя на Комисията Франс Тимерманс по 
време на неговото изслушване в Парламента;“

PPE, Verts/ALE:
изменение 12rev=26=
1-ва част: Целият текст, с изключение на замяната на думите: „да бъде напълно 

декарбонизиран най-късно до 2050 г.;“ с думите: „да продължи да поддържа 
своята амбициозна политика за намаляване на емисиите;“

2-ра част: Замяната на думите: „да бъде напълно декарбонизиран най-късно до 2050 г.;“ с 
думите: „да продължи да поддържа своята амбициозна политика за намаляване 
на емисиите;“

PPE, членове на ЕП:
§ 68
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „припомня, че се очаква емисиите на 

CO2 от корабоплаването да се нараснат с от 50% до 250% в периода до 
2050 г.;“ „преди 2023 г.;“, „незабавно“, „задължителни“, „във възможно най-
кратък срок допълнителни действия на ЕС“, „като например включването на 
морския сектор в СТЕ и“ 

2-ра част: „припомня, че се очаква емисиите на CO2 от корабоплаването да се нараснат с 
от 50% до 250% в периода до 2050 г.;“

3-та част: „преди 2023 г.;“
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4-та част: „незабавно“
5-та част: „задължителни“
6-та част: „във възможно най-кратък срок допълнителни действия на ЕС“, „като 

например включването на морския сектор в СТЕ и“ 

§ 69
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и за „зелени“ кораби с екологични 

компоненти“
2-ра част: тези думи

PPE, членове на ЕП, ID, ECR:
§ 52
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „поради това призовава Комисията да 

гарантира, че инвестициите на ЕС се подлагат на проверка за съответствие с 
целите в областта на изменението на климата и биологичното разнообразие и 
да представи, когато е приложимо, хармонизирани и обвързващи правила;“ 
„призовава Комисията да гарантира, че следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР) е изцяло в съответствие с Парижкото споразумение и че никаква 
част от разходите не трябва да бъде в противоречие със споразумението;“ 
„подчертава значението на процеса за попълване на Зеления фонд за климата и 
насърчава държавите членки да увеличат поне двойно своите вноски за 
първоначалното мобилизиране на ресурси;“ „призовава Европейската 
инвестиционна банка да прекрати в кратък срок отпускането на заеми за 
проекти, свързани с изкопаеми горива, с изключение на случаите, когато се 
използва природен газ, в комбинация с възобновяеми източници на енергия, 
като преходна технология за замяна на въглищата, когато не съществуват 
други алтернативи, когато се прилагат предпазни мерки за избягване на 
блокиране и когато са предприети стъпки, за да се гарантира, че траекторията 
на емисиите остава в съответствие с целите на Парижкото споразумение;“

2-ра част: „поради това призовава Комисията да гарантира, че инвестициите на ЕС се 
подлагат на проверка за съответствие с целите в областта на изменението на 
климата и биологичното разнообразие и да представи, когато е приложимо, 
хармонизирани и обвързващи правила;“

3-та част: „призовава Комисията да гарантира, че следващата Многогодишна финансова 
рамка (МФР) е изцяло в съответствие с Парижкото споразумение и че никаква 
част от разходите не трябва да бъде в противоречие със споразумението;“

4-та част: „подчертава значението на процеса за попълване на Зеления фонд за климата и 
насърчава държавите членки да увеличат поне двойно своите вноски за 
първоначалното мобилизиране на ресурси;“

5-та част: „призовава Европейската инвестиционна банка да прекрати в кратък срок 
отпускането на заеми за проекти, свързани с изкопаеми горива, с изключение 
на случаите, когато се използва природен газ, в комбинация с възобновяеми 
източници на енергия, като преходна технология за замяна на въглищата,“ 

6-та част: „когато не съществуват други алтернативи, когато се прилагат предпазни 
мерки за избягване на блокиране и когато са предприети стъпки, за да се 
гарантира, че траекторията на емисиите остава в съответствие с целите на 
Парижкото споразумение;“

PPE, Renew:
§ 58
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1-ва част: „припомня на страните необходимостта от предоставяне на достатъчно 
средства, за да се премине от поети ангажименти към действия и за да се 
започне с прилагането на мерките, необходими за постигане на целите на 
Парижкото споразумение; подкрепя набиращото скорост въвеждане на 
механизъм за корекции на въглеродните емисии на европейските граници за 
вноса към ЕС, за да се създадат еднакви условия на конкуренция за 
международната търговия и за да се избегне изместването на въглеродни 
емисии;“

2-ра част: „ето защо призовава Комисията и държавите членки да въведат възможно най-
скоро справедливо и прогресивно данъчно облагане за въглеродните емисии;“

ID, ECR:
§ 9
1-ва част: „подчертава, че специалният доклад на IPCC относно глобалното затопляне с 

1,5 °C представлява най-задълбочената и актуална научна оценка на 
сценариите за смекчаване на последиците от изменението на климата в 
съответствие с Парижкото споразумение;“

2-ра част: „подчертава, че според този доклад има положителни шансове глобалното 
затопляне да бъде ограничено под 1,5 °C до 2100 г. без или с ограничено 
навлизане в екологичен дефицит, ако най-късно до 2067 г. бъдат постигнати 
нулеви нетни емисии на парникови газове в световен мащаб и ако до 2030 г. 
годишните емисии на парникови газове бъдат намалени в световен мащаб до 
не повече от 27,4 гигатона еквивалент на СО2 годишно; подчертава, че в 
контекста на посочените данни и в съответствие с Парижкото споразумение 
ЕС в качеството си на световен лидер и другите големи икономики в света 
трябва да се стремят към постигане“ и „нулеви нетни емисии на парникови 
газове възможно най-скоро“

3-та част: „и не по-късно от 2050 г.;“

членове на ЕП, ID:
§ 62
1-ва част: „подчертава, че 80% от хората, разселени поради изменението на климата, са 

жени и деца,“
2-ра част: „които като цяло са по-силно засегнати от изменението на климата и поемат 

по-голяма тежест, отколкото мъжете, въпреки че не участват в ключовото 
вземане на решения относно действията в областта на климата; поради това 
подчертава, че овластяването на всички маргинализирани по отношение на 
пола общности, както и тяхното пълноценно и равноправно участие и 
лидерство на международни форуми, като например РКООНИК и участието 
им в националните, регионалните и местните действия в областта на климата, 
са от жизненоважно значение за успеха и ефективността на тези действия;“

3-та част: „счита, че ЕС и държавите членки следва да подкрепят изцяло прилагането на 
Плана за действие на РКООНИК относно равенството между половете, по-
конкретно чрез включване на перспективата за равенство между половете в 
политиките на ЕС в областта на климата и развитието, както и че следва да 
насърчават участието на жените от коренното население и защитниците на 
правата на жените в рамките на РКООНИК;“

Разни
Изменения 17 и 33 бяха оттеглени.
Стефан Сежурне и Хрисула Захаропулу (групата Renew) оттеглиха подписите си от 
изменение 38.
Ядвига Вишневска и групата ECR оттеглиха подкрепата си за предложението за резолюция 
B9-0174/2019.
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9. Присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за 
борба с насилието, основано на пола

Предложения за резолюция: B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0224/2019 
(ECR)

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 117, 493, 32

Предложение за резолюция B9-0225/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

след § 1 1 ID ПГ - 157, 454, 24

§ 2 4 Renew, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 345, 260, 36

§ 7 § оригинален 
текст

ПГ + 445, 112, 78

след § 22 3 ID ПГ - 42, 554, 44

след позоваване 6 2 ID ПГ - 145, 470, 24

съображение Л § оригинален 
текст

ПГ + 407, 138, 93

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 500, 91, 50

Предложение за резолюция B9-0226/2019
(ID)

гласуване: резолюция (целия текст) ↓

Искания за поименно гласуване
ECR: окончателно гласуване B9-0224/2019
Renew: изменение 4
Verts/ALE: § 7; съображение 1; окончателно гласуване B9-0225/2019
ID: изменения 1, 2, 3

Искания за  гласуване поотделно
PPE: § 7; съображение Л

Разни
Самира Рафаела, Мартин Хойсик и Драгош Пъслару (групата Renew) са също сред 
подписалите предложението за резолюция B9-0225/2019.
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10. Неотдавнашни действия от страна на Руската федерация срещу литовски 
съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните 
събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

Предложения за резолюция: B9-0182/2019, B9-0183/2019, B9-0184/2019, B9-0185/2019, B9-
0186/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0182/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 493, 43, 86

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0182/2019 PPE ↓

B9-0183/2019 Verts/ALE ↓

B9-0184/2019 ECR ↓

B9-0185/2019 S&D ↓

B9-0186/2019 Renew ↓

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване RC-B9-0182/2019

11. Мерки по отношение на въздействието върху европейското селско 
стопанство на решението на СТО по спора във връзка с „Airbus“

Предложения за резолюция: B9-0197/2019, B9-0198/2019, B9-0201/2019, B9-0203/2019, B9-
0204/2019, B9-0206/2019, B9-0208/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0197/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

след § 1 6 GUE/NGL -

след § 4 2 Verts/ALE -

разд.§ 6 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

разд.

1 +

§ 7 § оригинален 
текст

2 +

4 Verts/ALE -

5 Verts/ALE -

след § 7

11 ID ПГ - 99, 523, 3

след § 15 7 GUE/NGL -

3 Verts/ALE -след § 16

8 GUE/NGL -

пред съображение А 1 Verts/ALE -

съображение Г 9 ID -

след съображение Е 10 ID ПГ - 97, 522, 6

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0197/2019 ECR ↓

B9-0198/2019 S&D ↓

B9-0201/2019 PPE ↓

B9-0203/2019 Renew ↓

B9-0204/2019 Verts/ALE ↓

B9-0206/2019 GUE/NGL ↓

B9-0208/2019 ID ↓

Искания за поименно гласуване
ID: изменения 10, 11
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Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 6
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в този контекст изразява дълбоко 

съжаление във връзка с липсата на подходящо финансиране за тези цели в 
бюджета за 2020 г.;“

2-ра част: тези думи

§ 7
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „например схеми за частно складиране 

и изтегляне от пазара, както и всякакви нови или други налични инструменти и 
подходящи мерки“ 

2-ра част: тези думи

12. Криза във връзка с Апелативния орган на СТО

Предложение за резолюция: B9-0181/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0181/2019 
(комисия INTA)

след § 3 2 GUE/NGL ПГ - 51, 544, 12

след § 4 1 PPE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 506, 46, 61

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване
GUE/NGL: изменение 2

13. Текущи преговори относно ново споразумение за партньорство между ЕС и 
АКТБ

Предложение за резолюция: B9-0175/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0175/2019 
(комисия DEVE)

разд.§ 17 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

§ 23 1 PPE ЕГ + 340, 250, 13

разд.

1/ЕГ - 278, 311, 5

2 PPE

2 ↓

5 Verts/ALE -

§ 25

§ оригинален 
текст

ПГ + 295, 286, 22

3 Verts/ALE -след съобр. Д

4 Verts/ALE -

гласуване: резолюция (целия текст) +

Искания за поименно гласуване
ID: § 25

Искания за  гласуване поотделно
PPE: § 25

Искания за разделно гласуване
Renew:
изменение 2
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „особено по отношение на въпросите, 

свързани с климата, търговията, сигурността и миграцията;“
2-ра част: тези думи

PPE, ECR:
§ 17
1-ва част: „подчертава значението на равенството между половете и овластяването на 

жените като двигател на развитието и призовава ЕС и държавите от АКТБ да 
включат в споразумението равенството между половете като хоризонтален 
въпрос;“

2-ра част: „подчертава колко е важно страните да поемат ангажимент по отношение на 
сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и репродуктивните права 
и за цялостното изпълнение на програмата за действие на Международната 
конференция за населението и развитието;“


