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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 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Създаване на анкетна комисия по измерването на емисиите в 

автомобилния сектор, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата  

Предложение за решение: B8-1424/2015 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за решение B8-1424/2015  

(Председателски съвет) 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

ПГ + 354, 229, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: окончателно гласуване 
 

 

2. Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа 

Предложения за резолюции: B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-

1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1402/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 566, 11, 46 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1402/2015  EFDD  ↓  

B8-1403/2015  ECR  ↓  

B8-1404/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1405/2015  ALDE  ↓  

B8-1406/2015  PPE  ↓  

B8-1407/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1408/2015  S&D  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 5 
 

Разни 

Барбара Спинели (групата GUE/NGL) също е подписала предложението за обща резолюция RC-

B8-1402/2015. 
 

 

3. Положението в Малдивите 

Предложения за резолюции: B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-
1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1409/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 548, 21, 56 

след съображение Л 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 563, 31, 32 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1409/2015  EFDD  ↓  

B8-1410/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1411/2015  ALDE  ↓  

B8-1414/2015  ECR  ↓  

B8-1417/2015  PPE  ↓  

B8-1419/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1421/2015  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: § 11 

PPE: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 11 
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Разни 

Барбара Спинели (групата GUE/NGL) също е подписала предложението за обща резолюция | 

RC-B8-1409/2015. 
 

 

4. Малайзия 

Предложения за резолюции: B8-1412/2015,  B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-
1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1412/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 8 3 GUE/NGL  -  

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ + 540, 41, 35 

след § 12 2 GUE/NGL  -  

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 515, 55, 51 

§ 16 1 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1412/2015  EFDD  ↓  

B8-1413/2015  ECR  ↓  

B8-1415/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1416/2015  ALDE  ↓  

B8-1418/2015  PPE  ↓  

B8-1420/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1422/2015  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: §§ 12, 14 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 12, 14 
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5. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 

Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид 

присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** 

Препоръка: Sandra Kalniete (A8-0340/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 533, 51, 46 

 

 

 

6. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество 

между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и 

Социалистическа република Виетнам, от друга страна (одобрение) *** 

Препоръка: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 523, 56, 48 

 

 

 

7. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество 

между ЕС и Виетнам (резолюция) 

Доклад: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 14 1 Verts/ALE  -  

4 PPE, S&D  +  

§ 16 2 Verts/ALE  -  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 30 3 Verts/ALE  +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 45 5 PPE, S&D  +  

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 475, 64, 95 

 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 33 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение И 

1-ва част: "като има предвид, че въздействието на политиката на обновление („doi 

moi“) и действията за изграждане на пазарна икономика също доведоха 

до увеличаване на бедността;" 
2-ра част: "като има предвид, че протестите във връзка с изземаните от 

правителството земя и имоти се увеличиха; като има предвид обаче, че 

глобалната рецесия повлия отрицателно на износа на Виетнам, като през 

2014 г. БВП нарастваше с темп, който беше сред най-бавните от края на 

азиатската икономическа криза насам; като има предвид, че Виетнам е 

изправен пред предизвикателството, свързано с ежегодното увеличаване 

на работната сила с повече от един милион;" 
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§ 26 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка с факта, че Виетнам е една от 

основните държави – източници на жертви на трафика на хора, и със 

сведенията за голям брой деца, особено момчета, които не са защитени 

от закона срещу сексуално насилие и които стават жертва на детска 

проституция, трафик или малтретиране; призовава настоятелно Виетнам 

да разработи силни и ефективни закони за закрила на детето, които 

защитават всички деца, независимо от техния пол; призовава Комисията 

да подкрепи Виетнам за укрепването на неговия капацитет в областта на 

миграционните политики и борбата срещу трафика на хора и 

организираната престъпност, включително в контекста на нейните 

политики в областта на труда и миграцията;" 
2-ра част: "изразява също така загриженост във връзка със сведенията за 

експлоатация на виетнамски жертви на трафика на хора, включително 

деца, в държавите членки;" 
3-та част: "призовава Комисията незабавно да предприеме мерки за пълното 

прилагане на основните разпоредби за защита, включени в Стратегията 

на ЕС за премахване на трафика на хора; насърчава правителството на 

Виетнам и Комисията да обмислят създаването на подкомисия или 

специализирана работна група по въпросите на трафика на хора в 

рамките на споразумението за всестранно партньорство и 

сътрудничество;" 
 

 

8. Завършване на Европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция: B8-1347/2015 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1347/2015  

(комисия ECON) 

§ 1 17з GUE/NGL  -  

5 EFDD ПГ - 168, 445, 19 

след § 1 1 Verts/ALE  -  

§ 2 18з GUE/NGL  -  

6 EFDD ПГ - 128, 485, 12 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 2 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  -  

21 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL ПГ - 122, 496, 12 

23 GUE/NGL ПГ - 117, 493, 15 

24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL ПГ - 101, 513, 8 

27 GUE/NGL ПГ - 74, 521, 31 

28 GUE/NGL ПГ - 64, 518, 40 

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL ПГ - 181, 437, 6 

31 GUE/NGL ПГ - 112, 484, 16 

32 GUE/NGL ПГ - 97, 520, 7 

33 GUE/NGL ПГ - 115, 482, 26 

34 GUE/NGL ПГ - 127, 470, 28 

35 GUE/NGL ПГ - 129, 453, 42 

§ 3 36 GUE/NGL ПГ - 113, 492, 12 

след § 3 2 Verts/ALE  -  

7 EFDD ПГ - 136, 477, 13 

§ 4 37 GUE/NGL  -  

§ 5 38з GUE/NGL  -  

след § 5 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 43з GUE/NGL  -  

след § 6 44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

§ 7 47 GUE/NGL  -  

§ 8 48 GUE/NGL  -  

Съображение А 3 EFDD ПГ - 166, 447, 18 

14 GUE/NGL  -  

след съображение А 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL  -  

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

съображение Б 15S GUE/NGL  -  

след съобр. Б 16 GUE/NGL  -  

След съображение В 4 EFDD ПГ - 160, 456, 15 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 3, 4, 5, 6, 7 

GUE/NGL: изменения 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 2 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "настоява да се прилагат разпоредбите на 

„пакета от шест законодателни акта“ и на „пакета от два законодателни акта“, 

като същевременно подчертава" 

2-ра част: тези думи 
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9. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по 

света и политиката на ЕС в тази област 

Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 445, 153, 31 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 468, 115, 48 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 3 PPE  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 ↓  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 493, 38, 98 

2/ПГ + 515, 100, 15 

3 +  

след § 54 7 GUE/NGL  -  

след § 55 4 GUE/NGL  -  

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 546, 29, 57 

2/ПГ + 498, 94, 32 

след § 57 8 GUE/NGL  -  

след § 63 9 GUE/NGL  -  

§ 65 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 67 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 67 10 GUE/NGL  -  

след § 69 11 GUE/NGL  -  

§ 70 12 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 455, 109, 62 

§ 71 13 GUE/NGL  -  

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 505, 120, 7 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 313, 281, 13 

§ 74 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Заглавие, след § 74 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 324, 246, 59 

след § 77 6 GUE/NGL ЕГ + 258, 251, 116 

§ 84 § оригинален 

текст 

ПГ + 525, 53, 37 

§ 85 § оригинален 

текст 

ПГ + 522, 47, 42 

§ 87 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 540, 56, 34 

2/ПГ + 540, 41, 32 

§ 91 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 92 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 513, 63, 53 

2/ПГ + 482, 97, 46 

3/ПГ + 393, 154, 69 

§ 93 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 98 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 563, 17, 49 

2/ПГ + 498, 45, 63 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 103 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 104 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 497, 101, 26 

§ 105 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 403, 189, 27 

§ 106 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 483, 113, 20 

§ 108 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 111 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 497, 54, 76 

2/ПГ + 398, 149, 63 

3/ПГ + 407, 145, 61 

§ 114 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 346, 190, 80 

2/ПГ + 291, 232, 81 

3/ПГ + 379, 175, 62 

4/ПГ + 307, 235, 77 

§ 119 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 120 5 GUE/NGL  -  

съображение Ф 1 PPE  +  

съображение АБ 2 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 421, 86, 116 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: §§ 56, 70, 73, 85, 92, 98, 111, 114 

ECR: §§ 73, 84, 54 (1-ва и 2-ра част), 56 (2-ра част), 87, 92 (2-ра част), 98 (2-ра част), 

104 (2-ра част), 105 (2-ра част), 106 (2-ра част), 111 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 114 

ECR: §§ 5, 74, 93, 103 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 6 

1-ва част: "се противопоставя твърдо на анексирането, окупацията и заселването на 

територии" 

2-ра част: "и настоява за неотменимото право на народите на самоопределение;" 

 
ECR: 

§ 7 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думата "единна" 

2-ра част: тази дума 

 
§ 22 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "твърдо заявява следователно, че 

държавите членки следва, без изключение, да поемат по-голям 

ангажимент по отношение на изпълнението на Плана за действие и на 

Стратегическата рамка на ЕС и да ги използват като модел при 

разработването на собствените си планове за насърчаване на правата на 

човека и демокрацията на двустранна и многостранна основа;" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 27 

1-ва част: "приветства удължаването на мандата на СПЕС до февруари 2017 г." 
2-ра част: "и отново отправя своето искане този мандат да стане постоянен; 

призовава следователно за преразглеждане на мандата с цел 

предоставяне на СПЕС на правомощия за собствена инициатива, 

подходящи персонал и финансови ресурси и възможност да говори 

публично, да докладва постиженията, постигнати по време на 

посещения в трети държави, и да представя позицията на ЕС по 

свързани с правата на човека въпроси, за да се укрепи ролята на СПЕС 

чрез по-голяма видимост и ефективност;" 
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§ 33 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "счита, че работата на лицата за 

контакт по правата на човека следва да бъде подкрепяна в същата степен 

от дипломатическите служители на държавите членки;" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 37 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "наред с другото спрямо ЛГТБИ 

лица" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 54 

1-ва част: "отново заявява своята подкрепа за систематичното въвеждане на клаузи 

за правата на човека във всички международни споразумения между ЕС 

и трети държави, като се вземат предвид, наред с другото, европейският 

социален диалог и трудовите стандарти на МОТ;" без думите 

"европейският социален диалог и" 
2-ра част: думите "европейският социален диалог и" 
3-та част: "призовава Комисията да провежда ефективно и систематично 

наблюдение и оценка на изпълнението на клаузите за правата на човека 

и да докладва редовно на Парламента относно зачитането на правата на 

човека от страна на страните партньори; приветства по-систематичното 

използване от Съвета на рестриктивни мерки спрямо трети държави, 

които умишлено нарушават правата на човека; препоръчва във връзка с 

това всеки път, когато е извършено грубо нарушение на правата на 

човека в трета държава, с която е сключено споразумение, ЕС да 

предприема конкретни действия за изпълнение на съответните мерки, 

както е предвидено в клаузите за правата на човека;" 
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§ 56 

1-ва част: "счита, че търговията и правата на човека могат да вървят ръка за ръка и 

че деловите среди трябва да играят важна роля за насърчаване на 

правата на човека и демокрацията; счита, че насърчаването на правата 

на човека следва да се основава на сътрудничество между държавния и 

частния сектор; потвърждава в този контекст, че европейските 

дружества следва да предприемат подходящи мерки, за да гарантират, че 

при дейностите им в трети държави се зачитат стандартите в областта на 

правата на човека; потвърждава освен това значението на това ЕС да 

насърчава корпоративната социална отговорност и европейските 

предприятия да играят водеща роля за утвърждаването на международни 

стандарти в областта на стопанската дейност и правата на човека; 

призовава освен това ЕС да играе активна роля на 12-ото заседание на 

работната група на ООН по въпроса за правата на човека, 

транснационалните корпорации и други стопански предприятия, както и 

да подкрепя усилията за привеждане на техните политики в 

съответствие с ръководните насоки на ОИСР за мултинационалните 

предприятия;" 
2-ра част: "препоръчва ЕС и неговите държави членки да се включат в дебата 

относно правно обвързващ международен инструмент за стопанската 

дейност и правата на човека в рамките на системата на ООН;" 

 
§ 67 

1-ва част: отбелязва като положителен документа с насоки относно борбата с тероризма, 

изготвен от ЕСВД и от Комисията и одобрен от Съвета, с цел гарантиране на 

зачитането на правата на човека при планирането и изпълнението на проекти 

за подпомагане на борбата с тероризма с трети държави; призовава ЕСВД и 

Комисията да гарантират ефективното прилагане на документа, като се започне 

с неговото широко разпространение; припомня в този контекст, че зачитането 

на основните права и свободи е основата на успешните политики за борба с 

тероризма, включително използването на технологии за цифрово наблюдение;  

2-ра част: "подкрепя международните усилия за прекратяване на нарушенията на правата 

на човека, извършвани от ИДИЛ/Даиш;" 

 
§ 87 

1-ва част: "призовава ЕС да продължи диалога с държавите, които все още 

прилагат смъртното наказание, като използва всички дипломатически 

инструменти и инструменти за сътрудничество с цел гарантиране на 

премахването му;" 
2-ра част: "призовава освен това отново ЕС да продължи да наблюдава условията, 

при които се изпълняват смъртните присъди в държавите, които все още 

прилагат смъртното наказание;" 
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§ 98 

1-ва част: "припомня, че наградата „Сахаров“ за 2014 г. беше присъдена на д-р 

Денис Муквеге за отдадената му работа в полза на жертвите на 

сексуално насилие и непрекъснатото застъпничество за правата на 

жените, чрез която се повиши осведомеността относно използването на 

насилие и сексуално осакатяване на жени, момичета и деца като 

средство за водене на война; осъжда решително всички форми на 

злоупотреба и насилие срещу жени, момичета и деца, и по-специално 

използването на сексуално насилие като средство за водене на война, 

както и гениталното осакатяване на жени, браковете с деца, ранните и 

принудителните бракове, сексуалното робство, изнасилването в брака и 

другите форми на вредни традиционни практики; подчертава, че е 

необходимо жените, момичета и децата, станали жертви на 

посегателства по време на конфликти, да имат достъп до здравни и 

психологически грижи в съответствие с международното право; 

отбелязва в този контекст писмото на заместник-председателя/върховния 

представител относно политиката в областта на хуманитарната помощ, и 

по-специално за предотвратяване на сексуалното насилие и за 

предоставяне на жените на подходяща подкрепа и достъп до здравни и 

психологически грижи в случай на изнасилване в ситуации на 

конфликт;" 
2-ра част: "призовава държавите – членки на Съвета на Европа, да подпишат и 

ратифицират Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и 

борбата с насилието срещу жените и домашното насилие;" 

 
§ 104 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "чрез интегриране на равенството 

между половете" и "равенството между половете" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 106 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "за изготвяне на програми за 

обучение по въпросите на равенството между половете за работещите в 

сферата на образованието в трети държави, както и за предприемане на 

мерки с цел предотвратяване на предаването на стереотипи посредством 

образователни материали" 
2-ра част: тези думи 
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§ 108 

1-ва част: "насърчава ЕС да продължи да включва подкрепата за жените и 

момичетата в операциите по линия на ОПСО и в архитектурата на ООН 

за изграждане на мир и да продължи да полага усилия за изпълнението и 

укрепването на Резолюция 1325(2000)2 и на Резолюция 1820(2008)3 на 

Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността; във 

връзка с това призовава ЕС да подкрепя на международно равнище 

признаването на добавената стойност от участието на жените в 

предотвратяването и решаването на конфликти, както и в 

мироопазващите операции, хуманитарната помощ и възстановяването 

след конфликт и в процесите на демократичен преход, от което следват 

трайни и устойчиви политически решения; подчертава също така 

важността да се гарантира пълният набор от права на човека за жените" 
2-ра част: "и да се допринася за тяхното овластяване, включително в рамките на 

програмата за периода след 2015 г. и чрез подкрепа за Пекинската 

платформа за действие и Конвенцията от Истанбул; приветства 

подкрепата от ЕС за резолюциите на ООН относно въпросите, свързани 

с равенството между половете, и по-специално по отношение на ролята 

на свободата на изразяване и на мнение при овластяването на жените; 

отбелязва като положителни заключенията от 59-ата сесия на Комисията 

на ООН за положението на жените;" 

 
§ 119 

1-ва част: "приветства активното сътрудничество на ЕС с различни специални 

докладчици на ООН, работещи в областта на икономическите, 

социалните и културните права," 
2-ра част: "включително специалния докладчик по въпросите на правото на човека 

на безопасна питейна вода и канализация, специалния докладчик 

относно правото на образование, специалния докладчик относно 

правото на прехрана, специалния докладчик по въпросите на крайната 

бедност и правата на човека и специалния докладчик относно 

подходящите жилищни условия; отбелязва като положителен факт 

увеличената подкрепа за икономическите, социалните и културните 

права в многогодишната индикативна програма на ЕИДПЧ за периода 

2014 – 2017 г., която цели, наред с другото, да допринесе за укрепването 

на синдикалните организации, повишена осведоменост по свързани със 

заплащането на труда въпроси, защитата на наследството на земя, 

насърчаването на социалната интеграция чрез икономическо 

овластяване и намаляване на икономическата дискриминация и 

насилието на работното място;" 

 
PPE: 

§ 46 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "решението на Комисията 

„Юнкер“ за изрично" 
2-ра част: тези думи 
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§ 65 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "идентичност или" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 73 

1-ва част: "изисква от ЕС да участва активно в разискванията относно понятието 

„климатичен бежанец“, включително относно евентуалното правно 

определяне на това понятие в международното право" 
2-ра част: "или в правно обвързващи международни споразумения;" 

 
Titre, après le § 74 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "културни и" 
2-ра част: тези думи 

 
§ 91 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "полова идентичност" 
2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 74 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "призовава отново настоятелно ЕС 

да забрани разработването, производството и използването на изцяло 

автономни оръжия, които дават възможност за осъществяването на 

нападения без човешка намеса;" 
2-ра част: тези думи 

 
ECR, PPE: 

§ 92 

1-ва част: "счита, че ЕС следва да продължи да полага усилия за зачитане в по-

голяма степен на правата ЛГБТИ лица в съответствие с насоките на ЕС 

по този въпрос; препоръчва цялостното прилагане на насоките, 

включително чрез обучение на служителите на ЕС в трети държави; 

изразява съжаление, че 75 държави продължават да инкриминират 

хомосексуалността, като в осем от тях се предвижда смъртно наказание, 

и счита, че практиките и проявите на насилие срещу отделни лица 

поради тяхната сексуална ориентация не следва да остават ненаказани; 

подкрепя продължаващата работа на Върховния комисар на ООН за 

правата на човека за борба срещу тези дискриминационни закони, както 

и работата на другите органи на ООН;" 
2-ра част: "изразява загриженост във връзка с ограничаването на основните 

свободи на защитниците на правата на човека на ЛГБТИ и призовава ЕС 

да увеличи подкрепата си за тях; отбелязва, че има по-голяма вероятност 

правата на ЛГБТИ лица да бъдат зачитани, ако те имат достъп до правни 

институти" 
3-та част: ", евентуално чрез регистрирано партньорство или брак;" 
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§ 105 

1-ва част: "изразява съжаление относно липсата на равенство между половете в 

политическата сфера; припомня, че жените и мъжете са равнопоставени 

и следва да се ползват с еднакви политическите права и граждански 

свободи, и изразява също така съжаление във връзка с факта, че жените 

са по-слабо представени при вземането на икономически, социални и 

политически решения; подчертава необходимостта от ефективни 

механизми за защита на жените, защитници на правата на човека;" 
2-ра част: "препоръчва въвеждането на квотна система, с цел да се осигури начин 

за насърчаване на участието на жените в политическите органи и в 

демократичния процес, основно като кандидати;" 

 
§ 111 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "и по отношение на защитата на 

сексуалните и репродуктивните права", "права и" и "и до безопасен 

аборт " 
2-ра част: "и по отношение на защитата на сексуалните и репродуктивните права", 

"права и" 
3-та част: Целия текст, с изключение на думите "и по отношение на защитата на 

сексуалните и репродуктивните права", "права и" и "и до безопасен 

аборт " 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 114 

1-ва част: "осъжда практиката на сурогатното майчинство, която подкопава 

човешкото достойнство на жената предвид факта, че нейното тяло и 

репродуктивни функции се използват като стока; счита, че практиката на 

гестационната сурогация, която включва" без думите "която подкопава 

човешкото достойнство на жената предвид факта, че нейното тяло и 

репродуктивни функции се използват като стока; счита, че практиката," 
2-ра част: "която подкопава човешкото достойнство на жената предвид факта, че 

нейното тяло и репродуктивни функции се използват като стока; счита, 

че практиката," 
3-та част: "репродуктивна експлоатация и използване на човешкото тяло за 

финансови или други печалби, по-специално по отношение на уязвими 

жени в развиващите се държави" 
4-та част: "следва да се забрани и да се разглежда като неотложен въпрос в 

рамките на инструментите в областта на правата на човека;" 
 

 

10. 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение 

Предложения за резолюции: B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015,  B8-
1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015, B8-1401/2015 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на една политическа група 

B8-1350/2015  ENF  -  

Предложение за обща резолюция RC-B8-1362/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 3 ECR ЕГ + 310, 265, 29  

устна промяна 

§ оригинален 

текст 

 ↓  

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 5 § оригинален 

текст 

ПГ + 503, 74, 25 

§ 6 4 ECR  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2/ПГ ↓  

след § 6 1 ENF  -  

2 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 525, 42, 39 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1362/2015  ECR  ↓  

B8-1363/2015  ALDE  ↓  

B8-1364/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1396/2015  PPE  ↓  

B8-1397/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1398/2015  EFDD  ↓  

B8-1401/2015  S&D  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване 

ENF: §§ 5, 6 (2-ра част), окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 4 
 

Разни 

Кристиан Дан Преда предложи следното устно изменение след изменение 3: 

" 3. Приветства постигнатите резултати по отношение на завръщането на бежанци и вътрешно 

разселени лица, реконструкцията и реституцията на имоти съобразно с разпоредбите на 

приложение VII към Дейтънското споразумение; настоява, че е необходимо пълно прилагане на 

приложението и свързаните с него стратегии, за да се гарантира устойчиво връщане и също така 

справедливи, всеобхватни и трайни решения за вътрешно разселените лица, бежанците и 

другите лица, засегнати от войната; във връзка с това подчертава необходимостта от устойчиво 

завръщане на хървати, бошняци и други в Република Сръбска; призовава да се осигури по-

добра координация на усилията на всички равнища и да се обръща повече внимание на най-

уязвимите разселени лица, включително ромите и жените жертви на насилие; подчертава 

необходимостта от местна интеграция на онези, които не са успели да се върнат в своите 

региони на произход; отбелязва със съжаление, че според Международния комитет на Червения 

кръст все още има 7 000 безследно изчезнали лица, чиято съдба остава неизвестна;" 
 

 

11. Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС 

Доклад: Bodil Valero (A8-0338/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 277, 259, 41 

4 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 294, 268, 18 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 309, 245, 22 

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 292, 276, 12 

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 29 § оригинален 

текст 

ПГ - 239, 310, 29 

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 -  

3/ЕГ + 361, 203, 10 

4 -  

5/ЕГ + 309, 254, 6 

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 369, 202, 1 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

§ 43 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 465, 95, 11 

2/ПГ + 436, 82, 42 

3/ПГ + 463, 56, 37 

4/ПГ + 480, 59, 16 

§ 44 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 57 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 58 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 294, 237, 15 

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 288, 249, 3 

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 292, 218, 24 

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 249, 164, 128 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 29, 43 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: съображение Ж, §§ 20, 26, 28, 29, 35, 40, 58, 59 

GUE/NGL: §§ 7, 8 

ECR: §§ 9, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 44, 57, 58, 59 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Г 

1-ва част: " като има предвид, че неконтролираното разпространение на оръжия 

представлява сериозна заплаха за мира и сигурността, правата на човека 

и устойчивото развитие;" 
2-ра част: "като има предвид, че всяка минута някъде на по света умира по един 

човек заради въоръжено насилие и се произвеждат 15 нови оръжия;" 
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§ 24 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка с отражението, което заплахите от 

съдебни искове от страна на дружества в някои държави членки, реални 

или предполагаеми, могат да имат върху разглеждането на заявленията 

за лицензии за износ;" 
2-ра част: "напомня на държавите членки, че строгото и добросъвестно прилагане 

на осемте критерия предоставя необходимите основания за отказ на 

лицензи;" 

 
EFDD: 

§ 8 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "подкрепя доставката на 

отбранителни оръжия в случай на законна самоотбрана;" и "и на 

Украйна" 
2-ра част: "подкрепя доставката на отбранителни оръжия в случай на законна 

самоотбрана;" 
3-та част: "и на Украйна" 

 
ECR: 

съображение Ж 

1-ва част: "като има предвид, че държавите ‒ членки на Европейския съюз са 

изнесли оръжия на обща стойност 36,7 милиарда евро през 2013 г., 

включително 26,7 милиарда евро за трети страни;" 
2-ра част: "като има предвид, че за сравнение, общият бюджет за Европейския 

инструмент за съседство за 2014 – 2020 г. възлиза на 15,4 милиарда 

евро;" 
3-та част: "като има предвид, че делът на държавите — членки на ЕС се равнява на 

36 процента от общия износ за трети страни;" 
4-та част: "и трудно би могло да се твърди, че тези търговски потоци са в преките 

интереси на ЕС в областта на сигурността;" 

 
съображение З 

1-ва част: "като има предвид, че Общата позиция 2008/944/ОВППС представлява 

правно обвързваща рамка и че в нея са установени осем критерия за 

износа на конвенционални оръжия, които държавите – членки на ЕС 

трябва да прилагат по отношение на лицензионните си решения;" 
2-ра част: "като има предвид, че настоящата Обща позиция следва да се разглежда 

по-специално в рамките на развитието на европейски пазар в областта 

на отбраната и на европейска отбранителна технологична и 

индустриална база;" 
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§ 5 

1-ва част: "отбелязва, че според 16-я годишен доклад държавите — членки на ЕС 

са сред главните световни оръжейни износители, като техният дял от 

износа през 2013 г. се равнява на 36 711 млрд. евро, от които 10 735 

млрд. евро между държавите членки, а 25 976 млрд. евро — за трети 

държави;" 
2-ра част: "отново заявява, че член 10 от Общата позиция гласи, че съображенията 

от икономически, търговски и промишлени интереси от страна на 

държавите членки не засягат прилагането на осемте критерия, 

уреждащи износа на оръжие;" 

 
§ 7 

1-ва част: "припомня, че отбранителната промишленост следва да служи като 

инструмент за осъществяване на отбраната и сигурността на държавите 

членки, осигуряване на режим за сигурност на доставките в ЕС" 
2-ра част: "като същевременно допринася за прилагането на засилена ОВППС и 

ОПСО, като се има предвид, че това дава важен принос за осигуряването 

на глобална стабилност и сигурност;" 
3-та част: "признава, че износът на оръжие е важно средство за укрепване и по-

нататъшно развитие на промишлената и технологична база на 

европейската отбрана, която играе важна роля за широка гама от 

иновации и технологично развитие;" 

 
§ 11 

1-ва част: "подчертава, че контролът върху износа на оръжие е неразделна част от 

външната политика на ЕС и от политиката на сигурност и трябва да се 

ръководи от принципите, залегнали в член 21 от ДЕС, а именно 

насърчаването на демокрацията и върховенството на закона и опазването 

на мира, предотвратяването на конфликти и укрепването на 

международната сигурност;" 
2-ра част: "припомня, че е от съществено значение да се гарантира 

последователност между износа на оръжие и надеждността на ЕС като 

световен защитник на правата на човека;" 
3-та част: "изразява дълбоко убеждение, че по-ефективното прилагане на осемте 

критерия на Общата позиция, ще представлява важен принос за 

развитието както на общата външна политика и политиката за 

сигурност;" 
4-та част: "призовава за нова глобална стратегия на ЕС в областта на външната 

политика и политиката на сигурност, която да разглежда по подходящ 

начин въпросите, свързани с износа на оръжие, с оглед на променящата 

се обстановка по отношение на сигурността и на свързаните с това 

рискове и заплахи за европейските интереси в областта на сигурността;" 
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§ 14 

1-ва част: "приветства успеха на първата конференция на държавите — страни по 

конвенцията, проведена в Канкун от 24 до 27 август 2015 г., но 

отбелязва, че не беше постигнато споразумение относно образеца, който 

следва да бъде използван за годишните доклади; " 
2-ра част: "счита, че договорът ще бъде действително успешен само ако се 

предприемат стъпки той да бъде всеобщо приложим и ако се създадат 

задължителни или наказателни механизми, които да се използват в 

случай на неприлагане на правилата;" 

 
§ 32 

1-ва част: "припомня, че Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета, който прилага член 10 на Протокола на ООН срещу 

незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия има за цел да 

гарантира ефективен контрол на трансферите на огнестрелно оръжие за 

цивилна употреба; потвърждава легитимността на износа на ловни и 

спортни оръжия за цивилна употреба по силата на регламента;" 
2-ра част: "приветства преразглеждането на законодателството на ЕС относно 

огнестрелното оръжие (включително деактивиране, административни 

санкции и сигнални оръжия) и намерението за засилване на 

полицейското сътрудничество със съседните държави в областта на 

контрабандата на оръжие; във връзка с това призовава Комисията да 

засили капацитета на Европол;" 

 
§ 40 

1-ва част: "споделя становището, че годишните доклади за износа на оръжие за 

важен инструмент за повишаване на прозрачността на търговията с 

оръжие;" 
2-ра част: "при все това изразява съжаление относно факта, че само 21 държави 

членки предоставиха пълни доклади към 16-тия годишен доклад;" 
3-та част: "отбелязва, че цялостно предоставяне на данни означава данни за 

финансовата стойност на издадените лицензи за износ на оръжие и на 

действителния износ, разбити по дестинация и по категория от списъка 

на ЕС за оръжията;" 
4-та част: "изразява съжаление, че Гърция не е представила никакви данни, а 

Германия и Обединеното кралство не са предоставили данни за реалния 

износ на оръжие, както и че Франция е предоставила пълния размер на 

износа на оръжие, без разбивка на данните; изтъква, че с изключение на 

Гърция това са същите страни, които са най-големите износителки и 

които носят най-голяма отговорност за глобалното въздействие на 

износа на оръжие от ЕС;" 
5-та част: "призовава останалите държави членки да изпълнят задължението си да 

представят годишен доклад и да предоставят данни за 16-ия годишен 

доклад със задна дата, както и своевременно да изпълняват това за 

предстоящите годишни доклади;" 
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§ 41 

1-ва част: "отбелязва, че докладът съдържа стандартизирана информация относно 

издадените лицензи за износ, но не съдържа изчерпателна информация 

относно действителния износ на оръжие;" 
2-ра част: "настоятелно призовава Съвета и върховния представител/заместник-

председателя да потърсят начини за подобряване на спазването на 

задължението за докладване и за увеличаване на прозрачността и 

публичния контрол по отношение на рамката за контрол на износа, по-

специално като се гарантира, че държавите членки докладват целия 

износ на оръжие;" 
3-та част: "призовава този недостатък да бъде коригиран и съответно да се 

предвиди годишен доклад, който да поставя акцент върху данните за 

реалния износ, разбити по вид и дестинация;" 

 
§ 42 

1-ва част: "призовава за въвеждането на стандартизирани докладване и процедура 

за представяне, които да включват краен срок, по отношение на 

информацията относно действителния износ и лицензните данни, които 

да се прилагат и да се спазват по еднакъв начин във всички държави 

членки;" 
2-ра част: "призовава държавите членки да докладват изцяло относно отказаните 

лицензи, включително конкретна лицензна информация за държавата 

получател и специфичния орган, описанието и количеството на 

изделията, които трябва да бъдат прехвърлени по отношение на 

подкатегориите от Списъка на оръжията, както и за конкретните 

основания за отказа; ;" 
3-та част: "предлага форматът на годишния доклад да бъде променен, както и 

докладът да бъде стартиран отново като публична, интерактивна база 

данни, позволяваща търсене онлайн;" 

 
§ 43 

1-ва част: "призовава за засилени консултации между държавите членки по 

отношение на трансфери в уязвими и нестабилни региони по света и в 

страни, които се държат агресивно по отношение на съседните си 

държави;" 
2-ра част: "призовава за задълбочена и систематична проверка на прилагането на 

режима на санкции на ЕС срещу Русия по отношение на износа на 

оръжия и продажбата на технологии с двойна употреба;" 
3-та част: "призовава държавите членки да изготвят списък на лица (включително 

организации и физически лица), които са осъдени за нарушаване на 

законодателството, свързано с износа на оръжие, и на случаи на 

констатирано отклоняване и на лица, които не са получили осъдителна 

присъда, но за които е известно, че за замесени в незаконна търговия с 

оръжие или в дейности, представляващи заплаха за международната 

сигурност;" 
4-та част: "призовава държавите членки да предоставят подробна информация за 

процедурите за отнемане или временно прекратяване на действието на 

издадените лицензии по отношение на страните, които са обект на 

ембарго;" 
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§ 49 

1-ва част: "призовава парламентарният контрол да бъде засилен както на 

национално, така и на европейско равнище, чрез годишни доклади до 

парламентите;" 
2-ра част: "призовава европейският износ на оръжие и европейската индустриална 

политика в областта на отбраната да бъде разисквани на следващото 

заседание на Междупарламентарната конференция по въпросите на 

ОВППС/ОПСО;" 

 
§ 51 

1-ва част: "счита, че технологичното развитие прави все по-трудно 

разграничението между чисто военната и чисто гражданската употреба 

и че следователно трябва да се отдели специално внимание на Списъка 

на изделията и технологиите с двойна употреба, в светлината на 

Васенаарската договореност;" 
2-ра част: "призовава заместник-председателя/върховен представител, държавите 

членки и Комисията да гарантират, че няма пропуски на равнището на 

Васенаарската договореност, нито между Списъка за оръжията и 

приложенията на регламента относно изделията с двойна употреба, и да 

обърнат особено внимание на новите технологии от стратегическо 

значение" 
3-та част: "като дистанционно управляемите летателни системи, приложната 

роботика и технологиите за наблюдение;" 

 
§ 54 

1-ва част: "призовава държавите членки да осигурят наличието на достатъчни 

ресурси за въвеждането и прилагането на контрол на износа на стоки с 

двойна употреба, брокерската дейност и техния транзит;" 
2-ра част: "приветства продължаващите, финансирани от ЕС програми за 

изграждане на капацитет в подкрепа на системите на трети държави за 

контрол на износа на стоки с двойна употреба;" 
3-та част: "призовава държавите членки да мобилизират капацитет за обучение и в 

рамките на ЕС;" 

 
PPE, ECR: 

§ 1 

1-ва част: "изразява дълбока загриженост от разпространението на въоръжени 

конфликти и по-специално тези в Украйна, Сирия, Ирак, Либия и Йемен, 

както и всички международни конфликти, които ‒ в един все по-

глобализиран свят ‒ за заплаха за стабилността и сигурността по света и 

обуславят по-малко стабилно и по-несигурно съседство за ЕС;" 
2-ра част: "отбелязва, че трансферите на оръжие за държави, засегнати от 

конфликти, може би са допринесли за конфликтите;" 
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§ 46 

1-ва част: "припомня, че правителствата носят политическа отговорност за това 

дали се изнасят или не военни изделия или изделия с двойна употреба;" 
2-ра част: "призовава държавите членки да предоставят подробна информация за 

всеки един от издадените лицензи, за да се даде възможност да се 

извършват проверки на равнище ЕС, за да се гарантира, че държавите не 

пренебрегват изпълнението на критериите на общата позиция поради 

икономически, политически или лични интереси;" 
3-та част: "призовава ЕСВД/COARM да поемат задачата да контролират 

лицензите, за които се счита, че не отговарят на критериите на Общата 

позиция;" 
 

Разни 

Поправка: отнася се за всички езикови версии 
 

 

12. Патенти и права на селекционерите на растения 

Предложения за резолюции: B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015, B8-1400/2015  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1394/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Пред § 1 1 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ПГ - 166, 328, 25 

§ 1 2 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 2 3 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 3 4 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

§ 4 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

ПГ - 222, 265, 40 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 379, 146, 3 

§ 5 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 413, 86, 28 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1394/2015  PPE  ↓  

B8-1395/2015  S&D  ↓  

B8-1399/2015  ECR  ↓  

B8-1400/2015  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване 

GUE/NGL и Verts/ALE: § 4 (3-та част), изм. 1, 5 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 4 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "получен от биологични по своята 

същност процеси" и "– когато е приложимо –" 
2-ра част: "получен от биологични по своята същност процеси" 
3-та част: "– когато е приложимо –" 
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13. Положението в Бурунди 

Предложения за резолюции: B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-

1355/2015, B8-1356/2015, B8-1357/2015  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1348/2015  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 24 1 EFDD ПГ - 207, 275, 15 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1348/2015  ECR  ↓  

B8-1352/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1353/2015  PPE  ↓  

B8-1354/2015  S&D  ↓  

B8-1355/2015  ALDE  ↓  

B8-1356/2015  GUE/NGL  ↓  

B8-1357/2015  EFDD  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 16 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 22 

1-ва част: "призовава АС, ООН и ЕС да разгледат сериозно регионалното 

измерение и да предотвратят всяко по-нататъшно дестабилизирането на 

региона" 
2-ра част: "като увеличат присъствието си на място," 
3-та част: "по-специално чрез поддържането на постоянен политически диалог 

между държавите от региона;" 
4-та част: "настоятелно призовава АС в този контекст да разгледа, като се 

координира със Съвета за сигурност на ООН, възможността за 

разполагане на мироопазваща мисия под африканско ръководство, в 

случай че положението със сигурността и правата на човека в Бурунди 

се влоши още повече;" 

 
ECR: 

§ 24 

1-ва част: "счита, че проблемите на Бурунди са взаимообвързани със спорове, 

свързани с контрола върху плодородни земеделски земи, неравенствата 

на доходите и дискриминацията;" 
2-ра част: "призовава в този контекст за създаването на надеждна регулаторна 

рамка, която да урежда начините, по които корпорациите спазват 

задълженията си в областта на правата на човека и задълженията си по 

отношение на социалните и екологичните стандарти;" 
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14. Защита на националния парк „Вирунга“ в Демократична република 

Конго 

Предложение за резолюция: B8-1346/2015 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1346/2015  

(комисия DEVE) 

§ 3 6 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

след § 3 1 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 13 2 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

§ 16 7 PPE ЕГ - 178, 254, 15 

§ 20 3 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

след съображение З 4 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

5 ALDE,  

Verts/ALE 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 


