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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 

 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_BG.doc 2 PE 576.418 
 

1. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

 

2. Искане за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

 

3. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно море ***I 

Доклад: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-40 комисия  +  

Член 8, след § 6 41 S&D ПГ + 614, 11, 72 

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ гласуването 

се отлага 

(член 61, параграф 

2 от Правилника 

за дейността) 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 41 
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4. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията 

Доклад: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 339, 356, 5 

след § 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

след § 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 315, 340, 50 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 повече от 40 

членове на 

ЕП 

 +  

след § 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 390, 296, 23 

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 46 § 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 

поотд. +  

след § 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 61 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 63 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 503, 179, 28 

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 75 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 224, 312, 176 

§ 76 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 533, 140, 37 

§ 78 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 81 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 562, 124, 25 

§ 84 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 385, 317, 9 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 86 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 210, 472, 29 

§ 87 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 367, 320, 19 

§ 88 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 89 § оригинален 

текст 

ПГ + 546, 128, 33 

след § 89, ново 

подзаглавие 

1 PPE  +  

§ 94 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 99, ново 

подзаглавие 

2 PPE  +  

§ 104 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 105 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 401, 295, 15 

§ 106 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 340, 330, 38 

§ 107 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 111 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 112 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 113 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след позоваване 15 3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение П § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 422, 267, 22 

след съображение Р 5 GUE/NGL ЕГ - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 500, 137, 73 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 63 (2-ра част), 76 (3-та част), 81 (2-ра част), 89 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, съображение П 

GUE/NGL: §§14, 54, 65 94, съображение З 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 60 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "за определянето на пазара твърде често 

се избира ограничен национален подход, при което" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 61 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "за да бъде завършен банковият съюз," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 63 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "най-късно при завършване на банковия 

съюз" 

2-ра част: тези думи 
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§ 81 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "счита, че като се има предвид степента 

на интеграция, ЕС трябва да надхвърли предложенията, представени в проекта 

на ОИСР относно намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на 

печалби (BEPS), що се отнася до координацията и сближаването, насочени към 

предотвратяване на всички форми на вредна данъчна конкуренция в рамките на 

вътрешния пазар; подчертава обаче, че подходът на ОИСР все още се основава 

на актове с незадължителен характер и че нейната дейност трябва да бъде 

допълнена от подходяща законодателна рамка на равнището на ЕС, за да се 

отговори на потребностите на единния пазар, например под формата на 

директива за борба срещу намаляването на данъчната основа и прехвърлянето 

на печалби, която да излиза извън рамките на инициативата на ОИСР относно 

намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби в области, 

които не са обхванати в достатъчна степен;" 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 35 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "да разгледа подробно господстващото 

положение на пазара на „Гугъл“ в областта на директните хотелски резервации 

и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 73 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думата "публично" 

2-ра част: тази дума 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

1-ва част: "призовава Комисията да сложи край на социалния дъмпинг и подчертава, че 

при вземането на решения в рамките на политиката в областта на 

конкуренцията трябва да се обръща особено внимание на социалното 

въздействие" 

2-ра част: "в отдалечените или изолирани региони;" 

 
§ 46 

1-ва част: "отново заявява, че не може структурните фондове на ЕС да бъдат използвани 

по начин, който пряко или непряко насърчава преместването на услуги или на 

производства в други държави членки, напр. чрез период на изчакване за 

предприятия, получаващи такива средства; подчертава, че държавната помощ 

понякога е необходима, за да гарантира доставката на услуги от общ 

икономически интерес (УОИИ), включително енергия, транспорт и 

далекосъобщения; подчертава, че държавната намеса често е най-ефективният 

политически инструмент, за да се осигури предоставянето на услуги, които са 

от жизненоважно значение за гарантирането на икономическите и социалните 

условия" 

2-ра част: "в изолирани, отдалечени или периферни региони и острови в Съюза;" 

 
§ 66 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "за потребителите и" и "а не за 

отделните дружества или публичноправните субекти;" 

2-ра част: "за потребителите и" 

3-та част: "а не за отделните дружества или публичноправните субекти;" 
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ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

1-ва част: "счита, че лоялната данъчна конкуренция е един от съставните елементи на 

вътрешния пазар, но че независимо от основната компетентност на държавите 

членки нелоялната данъчна конкуренция трябва да бъде предотвратявана,"  

с изключение на думите "лоялната данъчна конкуренция е един от съставните 

елементи на вътрешния пазар, но че независимо от основната компетентност 

на държавите членки," 

2-ра част: "лоялната данъчна конкуренция е един от съставните елементи на вътрешния 

пазар, но че независимо от основната компетентност на държавите членки," 

3-та част: "например посредством хармонизирани данъчни основи, обмен на информация 

между данъчните органи и предоставяне на изрично законово право за 

контролиране на движенията на капитали, ако това е от съществено значение за 

функционирането на данъчната система в Съюза; счита, че въвеждането на 

обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) би допринесло за по-

голяма прозрачност в системата; счита, че въпросът за консолидирането може 

да бъде уреден на по-късен етап и че той не трябва да възпрепятства бързото 

въвеждане на ОООКД;" 

 
ECR, PPE: 

§ 84 

1-ва част: "приветства намерението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, 

да извърши промени по отношение на контрола върху държавната помощ с цел 

справедливо данъчно облагане за всички; очаква, че преди тази реорганизация 

ще бъде извършена безусловна и пълна оценка," 

2-ра част: "и призовава държавите членки да предоставят всички необходими документи 

на разположение на Парламента и да се откажат от своя блокаден манталитет, 

който възпрепятства напредъка в тази област, като във връзка с това трябва да 

се има предвид, че различните държави членки трябва да отговарят на 

различни политически приоритети въз основа на своето географско 

местоположение, размер, физически и други дадености и в зависимост от 

състоянието на тяхното икономическо и социално развитие," 

3-та част: "и призовава за преработване на насоките за държавната помощ в областта на 

данъчното облагане, така че те да обхващат случаи на нелоялна конкуренция, 

които надхвърлят данъчните постановления и трансфери;" 
 

 

5. Ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието 

за популяризирането на основните ценности на ЕС 

Доклад: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ЕГ - 75, 558, 69 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ - 315, 396, 1 

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия CULT) 

ПГ + 554, 147, 12 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 7 

1-ва част: "подчертава значението на своевременното интегриране и образование на 

изолираните общности," 

2-ра част: "които се държат по начини, противоречащи на основните европейски 

ценности;" 
 

 

6. Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите 

услуги в ЕС 

Доклад: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 575, 106, 32 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

съображение А 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "липсата на прилагане" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: "отбелязва постиженията в създаването на банков съюз и подчертава неговата 

ключова роля за преодоляването на взаимозависимостите между държавните и 

банковите рискове и за намаляването на системния риск чрез съвместни 

действия; отбелязва поетапното изграждане на банковия съюз; подчертава, че 

се изисква пълно и навременно прилагане на съществуващото 

законодателство;" 

2-ра част: "отбелязва дискусиите относно европейската схема за гарантиране на 

депозитите (РДСИ), относно която Парламентът ще изложи вижданията си като 

съзаконодател; подчертава целта да се избягва моралният риск, да се 

гарантира, че принципът на отговорността остава водещ; критикува ниската 

чувствителност спрямо риска при изчисляването на вноските за ЕФП; признава 

усилията за изготвянето на регламент относно структурната реформа в 

банковия сектор;" 
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§ 26 

1-ва част: "отново заявява необходимостта от еднакви условия на конкуренция в рамките 

на ЕС, включително по отношение на банките, които са обект на надзор в 

рамките на ЕНМ, и банките на неучастващите държави членки, и насърчава 

пълноценното включване на държавите членки, които не са част от еврозоната, 

в банковия съюз, като същевременно отчита факта, че понастоящем някои 

елементи предвиждат възможността за доброволно участие; призовава 

Комисията да гарантира, че единният пазар продължава да се развива, като 

същевременно се отчитат националните особености;" 

2-ра част: "призовава Комисията да продължи да следва силен подход, що се отнася до 

регулирането и надзора, по отношение на „паралелното банкиране“, известно 

още като „банкиране в сянка“, с цел да се смекчат системните рискове и да се 

подобри прозрачността; приветства важните мерки, предприети в областта на 

регулирането на застраховането в Европа чрез прилагането на директивата 

„Платежоспособност II“, считано от 1 януари 2016 г., които би трябвало да 

бъдат оценени и евентуално разработени допълнително, като същевременно се 

има предвид международната уредба за застрахователи на световно равнище, 

които имат системно значение;" 

 
§ 59 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "подчертава значението на 

извършването на подробни оценки на въздействието и на анализи на разходите 

и ползите за всяко бъдещо законодателство с цел да се докаже неговата 

добавена стойност, по-специално що се отнася до икономическия растеж и 

създаването на работни места; подчертава, че оценките на въздействието и 

анализите на разходите и ползите следва да включват задълбочени оценки на 

въздействието на мерките от равнище 2, които съставляват значителна част от 

финансовата нормативна уредба на ЕС;" 

2-ра част: тези думи 
 

 

7. Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред 

жените в Европа 

Доклад: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

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 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 367, 289, 56 

§ 29 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 30 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ч § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Щ § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 532, 100, 80 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 22 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: съображения Г, Ч, Щ, §§ 5, 9, 30 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Л 

1-ва част: "като има предвид, че споделянето между жените и мъжете на семейните 

отговорности и отговорностите за полагане на грижи оказва въздействие върху 

предприемачеството сред жените, както и върху участието на жените на пазара 

на труда, и че постигането на равновесие между професионалния и личния 

живот е необходимост, когато става въпрос за икономическата независимост на 

жените;" 

2-ра част: "като има предвид, че в една четвърт от държавите членки не е въведен отпуск 

по бащинство;" 

 
§ 1 

1-ва част: "насърчава държавите членки да признаят ползата на предприемачеството сред 

жените за своите икономики и пречките, които трябва да бъдат преодолени; 

призовава държавите членки и регионите да предложат конкретни стратегии за 

насърчаване на предприемаческата култура сред жените, като вземат под 

внимание извършваната работа относно потребностите, причините и условията 

във връзка с премахване на стереотипите, свързани с пола," 

2-ра част: "както и различните стилове на ръководство и лидерство и новите форми на 

организация и управление на предприятията;" 
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§ 5 

1-ва част: "призовава държавите членки да събират разбити по полов признак данни на 

регионално равнище, включително относно различните области на 

предприемачество сред жените, за да признаят техния принос в социалната 

сфера и да докладват редовно относно броя на жените предприемачи; 

препоръчва данните да се събират и консолидират на европейско равнище с 

подкрепата на Европейския институт за равенство между половете и на 

Евростат; препоръчва принципът на равенство между половете да бъде 

интегриран в методологията на всяко проучване относно предприемачеството, 

социалната икономика и социалните предприятия, провеждано от 

квалифициран експерт по въпросите на равенството между половете," 

2-ра част: "както и да се обърне специално внимание на опита на жени, обект на 

различни форми на маргинализация;" 

 
§ 9 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "отново заявява, че родителският отпуск 

и отпускът по бащинство могат да имат положително въздействие върху 

участието на жените на пазара на труда, и насърчава държавите членки, ако все 

още не са сторили това, да разгледат възможността за въвеждане на отпуск по 

бащинство;" и "включително законодателни предложения" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

съображение Й 

1-ва част: "като има предвид, че решението да станат самостоятелно заети лица е акт на 

личностна реализация, за който обаче е необходимо високо ниво на 

ангажираност; като има предвид, че високата степен на лична отговорност 

води до изключително дълго работно време, така че самостоятелната заетост 

не следва да се разглежда просто като допълнителен източник на доход;" 

2-ра част: "като има предвид, че за жените предприемачи съчетаването на 

професионалния и семейния живот е възможно само при наличието на 

подходящи външни условия, а именно подходящи структури за грижи за 

децата, както и активно участие на бащите в полагането на грижи за децата и в 

домакинската работа;" 

 
§ 11 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "като се насърчава по-голямо участие на 

мъжете в домакинската работа и при полагането на грижи за зависими членове 

на семейството" и "задължителен" 

2-ра част: "като се насърчава по-голямо участие на мъжете в домакинската работа и при 

полагането на грижи за зависими членове на семейството" 

3-та част: "задължителен" 

 
§ 36: 

1-ва част: "отбелязва със загриженост, че жените обикновено имат отрицателно 

възприятие за уменията си, вероятно вследствие на стереотипите, вкоренени в 

обществото, и признават по-често от мъжете своята липса на предприемачески 

умения, самоувереност, способност за отстояване и готовност за поемане на 

рискове при започването на стопанска дейност," 

2-ра част: "поради което е необходимо да има програми за мотивация и психологическа 

помощ за жените предприемачи, които да им помагат да повишат доверието в 

самите себе си;" 
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PPE, ECR: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и да предоставят финансова и данъчно-

счетоводна подкрепа" 

2-ра част: "и да предоставят финансова и данъчно-счетоводна подкрепа" с изключение на 

думите "финансова и данъчно-счетоводна" 

3-та част: "финансова и данъчно-счетоводна" 
 

 

8. Политики в подкрепа на придобиването на умения с оглед на борбата срещу 

безработицата сред младите хора 

Доклад: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 352, 355, 4 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 37 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 38 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 44 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 50 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ + 340, 312, 56 

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 64 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 67 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 68 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 70 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 75 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Й § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение Р § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение С § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Т § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 604, 67, 44 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: съображения Й, Р, С, Т, §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 34 

1-ва част: "отбелязва липсата на качествено професионално ориентиране в държавите 

членки;" 

2-ра част: "подчертава необходимостта от повишаване на качеството на професионалното 

ориентиране в училищата и от осигуряване на постоянно професионално 

обучение за консултанти в областта на професионалното развитие, така че те 

да притежават съответната квалификация да подпомагат студентите и 

учениците в избора им на подходяща кариера;" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "насърчаване на европейската 

конкурентоспособност" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 22 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "счита, че публичните органи, 

образователният сектор, предприятията и гражданското общество са тези, 

които трябва да насърчават предприемачеството; отново подчертава 

необходимостта от развитие на вътрешнофирмената мобилност;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 62 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "във връзка с това припомня значението 

на мобилността на работниците за конкурентния пазар на труда и" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 33 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "залегнало в учебните планове и" 

2-ра част: тези думи 
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ENF: 

съображение М 

1-ва част: "като има предвид, че финансовата криза от 2008 г. създаде допълнителни 

проблеми по отношение на достъпа на младите хора до пазара на труда," 

2-ра част: "предвид факта, че младежката безработица е по-чувствителна към 

икономическата конюнктура от общата безработица, тъй като младите хора 

обикновено имат по-малко опит;" 

 
§ 5 

1-ва част: "приветства предложените от Комисията инструменти за развитие на уменията 

и прогнозиране на потребностите от умения;" 

2-ра част: "подчертава факта, че чрез развиването на уменията следва да се насърчи 

развиването на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и 

математиката (НТИМ), които намират широко приложение в икономиката; 

подчертава обаче, че са необходими по-амбициозни действия и инвестиции; 

счита, че с оглед на предвиждането на бъдещите потребности от умения всички 

заинтересовани страни на пазара на труда трябва да бъдат активно ангажирани 

на всички равнища;" 

 
§ 8 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "като предприемачество и умения в 

областта на ИКТ, насърчаване на взаимното обучение и обмен на най-добри 

практики, улесняване на достъпа до възможности за обучение" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "подчертава значението на 

микрофинансирането и на програмата на ЕС за заетост и социални иновации 

(ЗСИ), както и на Плана за инвестиции за Европа за постигането на тези цели" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 49 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка със спада на резултатите, установен в 

последните проучвания на PISA (Програмата за международно оценяване на 

учениците), в някои държави – членки на Европейския съюз;" 

2-ра част: "призовава държавите членки да превърнат образованието в основен приоритет 

с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;" 

 
§ 50 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "посочва, че споделянето на най-добрите 

практики в тази област би допринесло за намаляване на младежката 

безработица;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 51 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "Комисията и" 

2-ра част: тези думи 
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§ 60 

1-ва част: "насърчава държавите членки незабавно да включат нови технологии в 

учебния процес, да засилят и подобрят обучението в областта на ИКТ и 

обучението за придобиване на цифрови умения на всички равнища и видове 

образование и обучение, в това число за преподавателския състав, за да се 

осигурят повече дигитално съответстващи дипломи и учебни програми и да се 

мотивират младите хора да изучават ИКТ и да търсят реализация в тази 

област;" 

2-ра част: "подчертава необходимостта от изграждане на по-добра технологична база в 

училищата и университетите и от подсигуряване на необходимата 

инфраструктура; във връзка с това подчертава още колко е важно наличието на 

отворени образователни ресурси, които да гарантират достъп до образование за 

всички и да повишават пригодността за заетост, като подкрепят процеса на 

учене през целия живот; припомня нуждата да се насърчават момичетата и 

младите жени да избират образование в областта на ИКТ;" 

 
§ 69 

1-ва част: "подчертава, че развитието на уменията, ако се извършва като интегрирана 

концепция, би могло да се превърне в механизъм, водещ до равни възможности 

за хора от групи" 

2-ра част: "в неравностойно положение, включително малцинства в неравностойно 

положение, и по-специално за децата и младите хора от семейства, засегнати от 

бедност, дългосрочно безработните, имигрантите в неравностойно положение 

и хората с увреждания; подчертава, че превенцията, подкрепата през целия 

живот и консултациите от най-ранния възможен етап за групи в неравностойно 

положение са от огромно значение за осигуряването на продуктивна и 

висококвалифицирана работна сила за пазара на труда; подчертава, освен това, 

необходимостта да се осигури подкрепа и развитие на умения чрез обучение за 

работодатели, служители, наемащи персонал, и мениджъри на човешки 

ресурси, за да се подпомогне приобщаването на групите в неравностойно 

положение на пазара на труда; подчертава, че приобщаването на лицата в най-

неравностойно положение предполага подходящо обучение на работодателите, 

екипите по човешки ресурси и преподавателите, така че тези лица да получат 

най-добрата възможна подкрепа и интеграцията им да е възможно най-

ефективна; отново потвърждава значението на универсалния достъп до 

образование за всички;" 

 
§ 70 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "и групи в неравностойно положение" 

2-ра част: тези думи 
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GUE/NGL, ENF: 

§ 4 

1-ва част: "посочва, че от една страна в Европа има 24 милиона безработни лица, 

включително 7,5 милиона млади хора, които не учат, не работят или не се 

обучават (NEET), а от друга страна – 2 милиона свободни работни места в ЕС; 

отбелязва, че съществуват много свръхквалифицирани младежи без работа, 

чиито умения не отговарят на търсенето на пазара на труда; следователно 

подчертава необходимостта от изграждане на силни партньорства между 

местните органи, образователните служби и службите по заетост - с обща и 

специализирана насоченост, социалните партньори и предприемаческата 

общност с цел подпомагане на създаването, изпълнението и мониторинга на 

краткосрочните и средносрочните устойчиви, приобщаващи и качествени 

стратегии и планове за действие в областта на заетостта;" с изключение на 

думите "а от друга страна – 2 милиона свободни работни места;" 

2-ра част: "а от друга страна – 2 милиона свободни работни места;" 

3-та част: "призовава за по-тясно и структурно сътрудничество и взаимодействие между 

училищното и професионалното образование, публичната администрация, 

предприятията, гражданското общество, по-специално студентските и 

младежките организации, с цел осигуряването на по-добро съответствие между 

уменията и нуждите на пазара на труда, включително и чрез възможности за 

втори шанс, с цел да се увеличи максимално качеството на образованието и 

обучението;" 

4-та част: "подчертава, че това по-добро сътрудничество е от съществено значение и за 

ефективното прилагане на „Гаранцията за младежта“;" 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "подчертава необходимостта на младите 

хора да се осигури образование за подготовката им за предприемачество в най-

широк смисъл;" и "насърчава в учебните програми да се включи" 

2-ра част: "подчертава необходимостта на младите хора да се осигури образование за 

подготовката им за предприемачество в най-широк смисъл;" 

3-та част: "насърчава в учебните програми да се включи" 
 

 

9. Към Акт за цифровия единен пазар 

Доклад: Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 14 ENF  -  

след § 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 8 1 S&D ЕГ - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2/ЕГ + 431, 279, 2 

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 623, 83, 9 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

след § 38 22 ECR  -  

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE ЕГ + 445, 238, 29 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 523, 187, 5 

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 584, 128, 1 

§ 63 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR ПГ - 234, 473, 5 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 486, 120, 101 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 67 § оригинален 

текст 

ПГ + 569, 126, 6 

§ 68 § оригинален 

текст 

ПГ + 528, 130, 53 

§ 71 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 87 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 88 2 S&D ЕГ - 271, 382, 51 

§ 89 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 92 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 100, 

подзаглавие 4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

след § 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF ЕГ - 72, 630, 5 

съображение Г 12 ENF  -  

съображение Е 13 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 551, 88, 39 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 47 (2-ра част), 59 (2-ра част), 64 (1-ва част), 68, изменение 23 

EFDD: §§ 34 (2-ра част), 53 (1-ва част), 62 (2-ра част), 65, 67, 68 
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Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 30 

1-ва част: "подчертава, че по-нататъшното хармонизиране на доставките на колетни 

пратки от страна на Комисията следва да не води до по-ниско равнище на 

социална закрила и по-лоши условия на труд за доставчиците на колетни 

пратки," 

2-ра част: "независимо от техния трудовоправен статус; призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че се зачитат правата на работниците в този 

сектор по отношение на достъпа до системите за социална сигурност и на 

правото да участват в действия по колективно договаряне;" 

3-та част: "подчертава факта, че предоставянето на социална сигурност е от сферата на 

компетентност на държавите членки;" 

 
§ 47 

1-ва част: "счита, че, при зачитане на националните правомощия, с цел да се предотврати 

нарушаване на пазара, избягването на данъци и отклонението от данъчно 

облагане, и за да се създаде истински европейски цифров единен пазар, е 

необходима по-голяма координация в областта на данъчното облагане," 

2-ра част: "което изисква, наред с другото, създаването на територията на ЕС на обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък;" 

 
§ 59 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "хармонизирана и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 63 

1-ва част: "подчертава, че принципът за държава на произход, заложен в Директивата за 

аудиовизуалните медийни услуги, е необходима предпоставка за 

трансграничното предлагане на аудиовизуално съдържание по пътя към 

изграждането на общ пазар на услугите; същевременно подчертава, че този 

принцип не пречи за постигането на социалните и културните цели и че не 

изключва необходимостта от адаптиране на законодателството на ЕС извън 

Директивата за аудиовизуалните медийни услуги;" 

2-ра част: "подчертава, че за да се води борба с практиката за търсене на най-

благоприятната правна система, държавата на произход на приходите от 

реклама, езикът на услугата и целевата публика на рекламата и съдържанието 

следва да бъдат част от критериите за определяне или оспорване на държавата 

на произход на дадена аудиовизуална медийна услуга;" 
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§ 64 

1-ва част: "счита, че Директивата за аудиовизуалните медийни услуги следва да се 

прилага за всички субекти, в това число доставчиците на онлайн 

аудиовизуални медийни платформи и потребителски интерфейс, доколкото тя 

урежда аудиовизуалните медийни услуги;" 

2-ра част: "подчертава важността на правилата, насочени към подобряване на 

възможностите за лесно намиране на законно съдържание и информация, с цел 

укрепване на свободата на медиите, плурализма и провеждането на независими 

изследвания, както и гарантиране на принципа за недискриминация, като се 

запазва езиковото и културното многообразие; подчертава, че за да се 

гарантира прилагането на идеята за лесно намиране на аудиовизуално 

съдържание от обществен интерес, държавите членки могат да въведат 

специални правила, целящи опазване на културното и езиковото многообразие 

и разнообразието от информация, мнения и медии, закрилата на децата, 

младите хора и малцинствата, както и защитата на потребителите като цяло; 

призовава за предприемането на мерки за гарантиране, че аудиовизуалните 

медийни услуги са достъпни за лицата в уязвимо положение; настоятелно 

призовава Комисията да стимулира законното предлагане на аудиовизуално 

медийно съдържание чрез насърчаване на независимите европейски творби;" 

 
§ 81 

1-ва част: "призовава държавите членки да гарантират, че политиките за заетостта и 

социалните политики са съобразени с цифровите иновации, 

предприемачеството и растежа на икономиката на споделянето и нейния 

потенциал за по-гъвкави форми на заетост, посредством идентифициране на 

нови форми на заетост и извършване на оценка на необходимостта от 

модернизиране на социалното и трудовото законодателство," 

2-ра част: "така че съществуващите трудови права и социалноосигурителни схеми да 

могат да бъдат запазени и в цифровия свят на труда;" 

3-та част: "подчертава, че предоставянето на социална сигурност е от сферата на 

компетентност на държавите членки; отправя искане към Комисията да 

определи и улесни обмена на най-добри практики в ЕС в тези области и на 

международно равнище;" 

 
§ 89 

1-ва част: "счита, че доставчиците на софтуер следва по-добре да рекламират пред 

потребителите предимствата на софтуера с отворен код от гледна точка на 

сигурността и свързаните със сигурността актуализации на софтуера; "  

с изключение на думите "софтуера с отворен код " 

2-ра част: "софтуера с отворен код" 

3-та част: "призовава Комисията да проучи възможността за общоевропейска програма за 

координирано оповестяване на уязвими елементи, включително 

отстраняването на известни уязвими елементи в софтуера, като мярка срещу 

злоупотребата със уязвими елементи в софтуера и с пробиви в сигурността и 

защитата на личните данни;" 
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PPE: 

§ 119 

1-ва част: "приветства създаването на общоевропейска широка коалиция за работни 

места в сферата на цифровите технологии, насърчава предприятията да се 

присъединят и настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 

улеснят активното участие на МСП;" 

2-ра част: "приветства и идеите на Комисията за създаване на нови системи за 

съхранение на знания за публичния сектор чрез сертифицирани и сигурни от 

гледна точка на защитата на данните технологии „в облак", както и чрез 

технологии за извличане на текстове и данни; счита, че за използването на 

такива технологии се изисква специално обучение на работещите в 

библиотеките и в областта на архивирането и документацията; призовава 

цифровите форми на съвместна работа и комуникация – използващи и 

разработващи лицензите „Криейтив Комънс“ – да бъдат преподавани и 

прилагани през националните и езиковите граници в областта на 

образованието и обучението, както и в публичните изследователски институти, 

и да бъдат насърчавани при провеждането на процедури за възлагане на 

обществени поръчки;" 

3-та част: "отбелязва жизненоважната роля на дуалното обучение;" 

 
ALDE: 

§ 16 

1-ва част: "счита, че предложенията на Комисията за трансгранични договорни правила 

за потребителите и предприятията следва да избягват опасността от 

нарастващо несъответствие между приложимите правни стандарти за офлайн и 

онлайн покупки, и счита, че по отношение на онлайн и офлайн продажбите 

следва да бъде възприет подход на съгласуваност и те следва да бъдат 

третирани равностойно на основата на съществуващото високо ниво на защита 

на потребителите, тъй като различните правни норми биха могли да се 

възприемат от потребителите като непризнаване на техните права; настоява, че 

всяко ново предложение следва да спазва член 6 от Регламент Рим I," 

2-ра част: "и посочва, че за 2016 г. Комисията планира програма за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка (REFIT) по отношение на достиженията 

на правото в областта на защитата на потребителите; във връзка с това 

призовава Комисията да обсъди дали планираните от нея предложения по 

отношение на материалните стоки не следва да бъдат внесени едновременно с 

REFIT;" 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "до дадена държава членка" 

2-ра част: тези думи 
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§ 71 

1-ва част: "оценява инициативата на Комисията да извърши анализ на ролята на онлайн 

платформите в цифровата икономика като част от стратегията за цифровия 

единен пазар, тъй като тя ще засегне няколко предстоящи законодателни 

предложения; счита, че анализът следва да послужи за идентифицирането на 

потвърдени и точно определени проблеми в конкретни бизнес сфери и на 

евентуални пропуски в областта на защитата на потребителите, както и за 

разграничаването между онлайн услугите и доставчиците на онлайн услуги;" 

2-ра част: "подчертава, че платформите, които се занимават с културни продукти, по-

специално аудиовизуалните медии, трябва да бъдат третирани по специфичен 

начин, който зачита Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на 

многообразието от форми на културно изразяване;" 

 
S&D: 

§ 31 

1-ва част: "счита, че са необходими амбициозни, целеви действия, за да се подобри 

достъпът до стоки и услуги, по-специално чрез премахване на необоснованите 

практики на блокиране на географски принцип и нелоялната ценова 

дискриминация въз основа на географско местоположение или гражданство, 

което често води до изграждане на монополи" 

2-ра част: "и до това потребителите да прибягват до незаконно съдържание;" 

 
§ 73 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "са съобразени с бъдещото развитие и" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "да се подкрепят публично-частните 

партньорства и диалогът между публичните и частните субекти, в съответствие 

със съществуващото законодателство на ЕС" (3-то тире) 

2-ра част: тези думи 

 
§ 87 

1-ва част: "счита, че за да се гарантира доверието и сигурността в цифровите услуги, 

основаните на данни технологии, информационните и платежните системи, 

критичната инфраструктура и онлайн мрежите, са необходими повече 

средства," 

2-ра част: "както и сътрудничество между европейския сектор на киберсигурността, 

публичния и частния сектор, по-специално чрез сътрудничество в областта на 

научните изследвания, включително „Хоризонт 2020“ и публично-частни 

партньорства; подкрепя споделянето на най-добрите практики на държавите 

членки в ПЧП в тази област;" 

 
§ 92 

1-ва част: "припомня, че инструменти като криптирането са полезни за гражданите и 

предприятията като средство за осигуряване на неприкосновеност на личния 

живот и поне базово ниво на сигурност на комуникациите;" 

2-ра част: "осъжда факта, че то може да се използва също така и за престъпни цели;" 
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EFDD: 

§ 34 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите "да идентифицира и да дефинира по 

кратък начин групи от случаи на обоснована дискриминация съгласно член 20, 

параграф 2 от Директивата за услугите, за да" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 53 

1-ва част: "подчертава значението на успешното прилагане на ЕФСИ за максимално 

увеличаване на инвестициите, като целта следва да са проекти с по-висок 

рисков профил, като се насърчава икономическото възстановяване, стимулира 

се растежът и се създават стимули за частни инвестиции, наред с другото, за 

микрофинансирането и рисковия капитал, за да се подкрепят иновативни 

предприятия на различни етапи на финансиране в рамките на тяхното 

развитие;" 

2-ра част: "подчертава, в случаите на неефективност на пазара, значението на 

пълноценното използване на публични средства, които вече са на 

разположение, за инвестиции в областта на цифровите технологии, на даването 

на възможността за взаимодействие между програмите на ЕС като „Хоризонт 

2020“, Механизма за свързване на Европа, други имащи отношение структурни 

фондове и други инструменти, включително местни проекти и държавни 

помощи в съответствие с насоките за държавните помощи, за да се насърчат 

обществените WLAN мрежи в по-големите и по-малките общини, тъй като 

това се оказва крайно необходимо за регионалната, социалната и културната 

интеграция, както и за образованието;"  

с изключение на думите "в случаите на неефективност на пазара" 

3-та част: "в случаите на неефективност на пазара" 

 
§ 62 

1-ва част: "подчертава двойствения характер на аудиовизуалните медии като социален, 

културен и икономически актив; отбелязва, че нуждата от бъдещо регулиране 

на европейските медии произтича от необходимостта от осигуряване и 

насърчаване на многообразието на аудиовизуалните медии и установяване на 

високи стандарти за защита на непълнолетните лица, потребителите и личните 

данни, справедливи условия за конкуренция " 

2-ра част: "и повече гъвкавост по отношение на правилата за количеството и търговската 

комуникация;" 

 


