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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. ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и 
гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година 
***I

Доклад: Norbert Lins (A9-0042/2019)

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

едно гласуване ПГ + 637, 27, 20

2. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 
ЕС и Гамбия и протокол за неговото прилагане

Препоръка: Carmen Avram (A9-0026/2019)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 478, 87, 127

3. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: удължаване на 
срока за одобренията на активни вещества, включително димоксистробин и 
манкозеб

Предложение за резолюция: B9-0230/2019

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

Предложение за резолюция B9-0230/2019
(комисия ENVI)

резолюция (целия 
текст)

ПГ + 443, 216, 33

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: окончателно гласуване
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4. Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта 
на убежището (EASO) за финансовата 2017 година

Предложение за решение: B9-0235/2019

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

Предложение за решение B9-0235/2019 
(комисия CONT)

Предложение за 
решение

+

5. Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, 
включително зони, забранени за ЛГБТИ лица

Предложение за резолюция: B9-0234/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0234/2019 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 3 § оригинален 
текст

ПГ + 528, 125, 33

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2/ПГ + 498, 120, 62

§ 6 11 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 407, 186, 88

§ 8 2 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 499, 147, 40

§ 12 3 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 461, 167, 56

след § 12 4 ECR ПГ - 172, 475, 36

разд.§ 15 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

след § 15 8 Renew +

§ 20 § оригинален 
текст

ПГ + 502, 152, 34

след § 23 12 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 366, 258, 62

позоваване 6 5 Renew +

след позоваване 6 6 Renew +

позоваване 16 § оригинален 
текст

ПГ + 508, 135, 46

след позоваване 17 9 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 375, 250, 62

съображение Г § оригинален 
текст

поотд. +

1 Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 482, 148, 52съображение Н

13 S&D +

10 S&D, Renew, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 367, 256, 63съображение О

14 S&D +

7 Renew +съображение П

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

резолюция (целия текст) ПГ + 463, 107, 105

Искания за поименно гласуване
ECR: изменение 4; изменения 3, 4 (2-ра част) 20; позоваване 16 („като взе 

предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша“), 
съображение П

S&D: окончателно гласуване
Verts/ALE, GUE/NGL: изм. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12; окончателно гласуване
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Искания за  гласуване поотделно
ECR: § 15; съображение Г

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 4
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и сексуалното“
2-ра част: тези думи

GUE/NGL:
§ 15
1-ва част: „призовава Комисията и Съвета да използват всички инструменти и 

процедури, които имат на разположение, за да осигурят пълното и правилно 
изпълнение на принципите и ценностите, залегнали в Договорите,“

2-ра част: „като например производства за установяване на нарушение, бюджетни 
процедури, механизма за принципите на правовата държава и процедурата по 
член 7, в т.ч. текущите такива;“

Разни
Радка Максова, Мария Сорая Родригес Рамос и Николае Щефънуца (групата Renew) също 
са подписали предложението за резолюция B9-0234/2019.
Яник Жадо (групата Verts/ALE) също е подписал предложението за резолюция B9-
0234/2019.
Хавиер Морено Санчес (групата S&D) също е подписал предложението за резолюция B9-
0234/2019.

6. Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана 
икономика: BEPS 2.0

Предложение за резолюция: B9-0238/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0238/2019
(комисия ECON)

§ 2 1 Verts/ALE ПГ + 477, 170, 43

§ 4 § оригинален 
текст

ПГ + 497, 111, 78

след § 7 11 S&D -

разд.

1 +

§ 9 § оригинален 
текст

2/ПГ + 494, 170, 13
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 10 8 ECR -

5з Verts/ALE ПГ - 266, 380, 37§ 12

12 S&D ПГ - 250, 366, 80

след § 12 13 S&D -

§ 22 9 ECR -

§ 23 § оригинален 
текст

ПГ + 539, 115, 28

2 Verts/ALE ПГ - 142, 436, 112

14 S&D ПГ - 238, 399, 54

разд.

1 +

§ 33

§ оригинален 
текст

2 -

§ 34 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 35 3 Verts/ALE ПГ + 349, 323, 16

6 GUE/NGL ПГ - 314, 370, 8§ 36

§ оригинален 
текст

ПГ + 480, 177, 33

7 GUE/NGL ПГ - 119, 554, 17§ 39

§ оригинален 
текст

ПГ + 474, 184, 34

§ 41 § оригинален 
текст

ПГ + 533, 121, 38

след § 41 15 S&D +

разд.

1/ПГ + 425, 247, 16

§ 42 § оригинален 
текст

2/ПГ + 430, 246, 13
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 43 § оригинален 
текст

ПГ + 539, 77, 76

съображение В 4 Verts/ALE ПГ - 292, 337, 60

16 ID -след съображение Й

17 ID -

разд.

1/ПГ - 270, 383, 41

10 S&D

2/ПГ - 271, 384, 32

съображение Н

§ оригинален 
текст

ПГ + 466, 209, 14

резолюция (целия текст) ПГ + 479, 141, 69

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изм. 1, 2, 3, 4, 5
GUE/NGL: изм.6, 7; окончателно гласуване
S&D: изм.12, 14
ECR: §§ 4, 9 (2-ра част), 23, 42 (1-ва част)
ID: §§ 36, 39, 41, 42, 43; съображение Н

Искания за  гласуване поотделно
Renew: §§ 34, 42
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Искания за разделно гласуване
S&D:
изм. 10
1-ва част: Думите „цялостното прехвърляне“ се заменят с думата „прехвърлянето“
2-ра част: „като има предвид, че единодушието по въпросите, свързани с данъчното 

облагане, възпрепятства приемането на важни данъчни инициативи, което 
води до скъпоструващи забавяния и неоптимални политики; като има предвид, 
че без каквито и да било промени в правомощията на ЕС в областта на 
данъчното облагане държавите членки биха могли да въведат гласуване с 
квалифицирано мнозинство като полезен инструмент за постигане на напредък 
по отношение на мерките, при които данъчното облагане подкрепя други цели 
на политиката; като има предвид, че т.нар. „клауза за преход“ (член 48, 
параграф 7 от ДЕС) в Договорите на ЕС дава възможност за преминаване към 
гласуване с квалифицирано мнозинство и обикновена законодателна 
процедура при определени обстоятелства без промяна на Договорите;“ 

ECR:
§ 9
1-ва част: „приветства участието на равни начала на всички държави, включени в 

приобщаващата рамка, която обединява над 130 държави и юрисдикции с цел 
сътрудничество при прилагането на пакета от мерки на ОИСР/Г-20 относно 
свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и договаряне на 
съвместни решения за преодоляване на оставащите предизвикателства във 
връзка със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; 
припомня обаче, че развиващите се страни са участвали в свързания със 
свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби процес едва на по-
късен етап от преговорите;“

2-ра част: „поради това приветства приобщаващия характер на текущите преговори;„ 
“припомня позицията на Парламента относно създаването на 
междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН;“

§ 42
1-ва част: „призовава Комисията да проучи възможността за избягване на правно 

основание, което изисква единодушие в Съвета;“
2-ра част: „припомня приноса на Комисията в нейното съобщение „Към по-ефективен и 

демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС“, в 
което се предлага пътна карта за гласуване с квалифицирано мнозинство;“

PPE:
§ 33
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „ефективна“
2-ра част: тази дума
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7. Принципите на правовата държава в Малта след последните разкрития 
около убийството на Дафне Каруана Галиция

Предложение за резолюция: B9-0240/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция B9-0240/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 8 § оригинален 
текст

ПГ + 516, 104, 69

§ 15 1 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
ECR, 

GUE/NGL

+

разд.

1 +

съображение Б § оригинален 
текст

2 +

Съображение Ц з Renew + устно изменение

резолюция (целия текст) ПГ + 581, 26, 83

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, PPE: окончателно гласуване
ID: § 8

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: § 8

Искания за разделно гласуване
ID:
съображение Б
1-ва част: „като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава и 

зачитането на демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и 
на ценностите и принципите, заложени в Договорите на ЕС и в 
международните инструменти в областта на правата на човека, са задължения 
на Съюза и на неговите държави членки и трябва да бъдат спазвани;“ 

2-ра част: „като има предвид, че в съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от 
ДЕС Съюзът е оправомощен да предприема действия за защита на общите 
ценности, на които се основава, и като има предвид, че механизмът за 
принципите на правовата държава следва да се прилага с еднаква сила за 
всички държави членки;“

Разни
София ин 'т Велд представи устно изменение с цел заличаване на съображение Ц:
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8. Инициатива на ЕС за опрашителите

Предложение за резолюция: B9-0233/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0233/2019
(комисия ENVI)

след § 8 2 Verts/ALE +

10 ECR ПГ - 132, 542, 18

12 PPE ЕГ + 400, 278, 13

разд.

1 ↓

2 ↓

§ 10

§ оригинален 
текст

3 ↓

разд.

1 +

§ 11 § оригинален 
текст

2 +

§ 17 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 19 3 Verts/ALE ПГ + 396, 259, 30

11з ECR -

4 Verts/ALE ПГ + 408, 257, 27

разд.

1 ↓

§ 20

§ оригинален 
текст

2 ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 21 5 Verts/ALE +

след § 24 6 Verts/ALE ПГ + 407, 259, 20

§ 27 § оригинален 
текст

ПГ + 574, 92, 27

§ 35 7 Verts/ALE +

след § 38 8 Verts/ALE +

разд.

1 +

§ 43 § оригинален 
текст

2 +

след § 43 9 Verts/ALE +

разд.

1 +

съображение П § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение Р § оригинален 
текст

2 +

съображение Ф 1 Verts/ALE +

съображение АЖ § оригинален 
текст

поотд. +

резолюция (целия текст) +

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изм. 3, 4, 6, 10
ID: § 27

Искания за гласуване поотделно
ID: § 17; съображение АЖ
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Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 43
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да се подпомогне екоиновацията в 

селското стопанство и“
2-ра част: тези думи

съображение П
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „които вредят на опрашителите и на 

тяхната храна“
2-ра част: тези думи

съображение Р
1-ва част: Целият текст с изключение на думата „някои“ 
2-ра част: тази дума

ID:
§ 10
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „с ясни цели, основни етапи и график“ и 

„а намаляването на пестицидите следва да бъде определено като „общ 
показател“, с който да се проследява успехът счита, че в предстоящото 
преразглеждане на Директива 2009/128/ЕО следва да бъдат включени 
общовалидни за ЕС задължителни цели за тяхното намаляване;“

2-ра част: „с ясни цели, основни етапи и график“
3-та част: „а намаляването на пестицидите следва да бъде определено като „общ 

показател“, с който да се проследява успехът счита, че в предстоящото 
преразглеждане на Директива 2009/128/ЕО следва да бъдат включени 
общовалидни за ЕС задължителни цели за тяхното намаляване;“

§ 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Комисията да извърши преглед на 

преразгледаните национални планове за действие, приети в съответствие с 
Директива 2009/128/ЕО, и да предприеме всички възможни действия, за да 
гарантира, че“ и „с целите“

2-ра част: тези думи

§ 20
1-ва част: Целият текст с изключение на думата „непрекъснато“
2-ра част: тази дума
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9. Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и 
грижите

Предложение за резолюция: B9-0239/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0239/2019
(комисия ENVI)

след § 3 2 GUE/NGL -

§ 6 5 Verts/ALE +

разд.

1 +

§ 7 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 521, 116, 19

разд.

1 +

§ 8 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 11 § оригинален 
текст

2/ПГ - 77, 589, 14

разд.

1 +

§ 12 § оригинален 
текст

2 -

3 GUE/NGL -

разд.

1 +

2 -

§ 13

§ оригинален 
текст

3 -

4 GUE/NGL -§ 16

§ оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +текст

2 +

§ 21 6 Verts/ALE О

§ 22 7 Verts/ALE О

§ 23 8 Verts/ALE +

разд.

1 +

§ 24 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 25 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 354, 268, 3

§ 29 9 Verts/ALE О

разд.

1 +

§ 41 § оригинален 
текст

2 +

съображение Н 1 GUE/NGL -

резолюция (целия текст) +

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 7
1-ва част: „счита, че е необходимо да се гарантира ключова роля за организациите и 

мрежите на гражданите, както и за системите за обществено здравеопазване в 
управлението и изготвянето на политиките в областта на цифровото 
здравеопазване и грижи на регионално, национално и европейско равнище;“ 

2-ра част: „подчертава в този контекст значението на сътрудничеството и взаимната 
свързаност между базите данни на здравните заведения;“

§ 8
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „когато тяхното здраве е изложено на 

риск“
2-ра част: тези думи
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§ 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление обаче, че в 

регламента не е разработен допълнително въпросът относно личните данни 
като лична собственост или относно създаването на нови права за пациентите;“

2-ра част: тези думи

§ 12
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „правото на защита на 

неприкосновеността на личния живот трябва да бъде регламентирано 
специално, както и че това“ 

2-ра част: тези думи

§ 16
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изчерпателно електронно досие, 

съдържащо“
2-ра част: тези думи

§ 24
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „започне образователна кампания в 

целия ЕС относно ползите от споделянето на здравни данни и механизмите за 
тази цел, за да се преодолеят погрешните схващания и да се“

2-ра част: тези думи

§ 25
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „поверителни или чувствителни“
2-ра част: тези думи

§ 41
1-ва част: „счита, че следва да се постигне положителен баланс за гражданите между 

използването на цифрови инструменти и преките консултации със здравни 
специалисти;“

2-ра част: „счита освен това, че сигурният достъп и трансграничното споделяне на 
здравни данни ще представляват положителна стъпка напред;“

Verts/ALE, ID:
§ 13
1-ва част: „признава, че използването на данни от секторите на здравеопазването и 

грижите е свързано със значителни икономически интереси;„ “във връзка с 
това призовава Комисията и държавите членки да определят ясно 
отговорностите, свързани с управлението на данните,“ 

2-ра част: „като въвеждат нова публична парадигма“
3-та част: „-частна“

Разни
Маргрете Аукен (групата Verts/ALE) оттегли подписа си на общото предложение за 
резолюция B9-0239/2019.


