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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. Споразумение за общо авиационно пространство между ЕС и Грузия 

(присъединяване на Хърватия) *** 

Препоръка: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между 

ЕС и Израел(присъединяване на Хърватия) *** 

Препоръка: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Конвенция за взаимопомощ и сътрудничество между митническите 

администрации (присъединяване на Хърватия) * 

Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 569, 30, 24 

 

 

4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Болеслав Г. Пеха 

Доклад: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  
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5. Защита на висшия интерес на детето в ЕС въз основа на петиции, отправени 

до Европейския парламент 

Предложение за резолюция: B8-0487/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0487/2016 (комисия PETI) 

едно гласуване  +  

 

 

6. Искане на консултация с Европейския икономически и социален комитет 

относно създаването на европейски стълб на социални права 

Искане на консултация 

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

7. Агенция за железопътен транспорт на ЕС ***II 

Препоръка за второ четене: Roberts Zīle (A8-0073/2016)  (необходимо е квалифицирано 

мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD  -  

Позиция на Съвета Одобрение без гласуване 

 

Разни 

Съветът информира Парламента, че е внесъл техническа поправка (корекция на дата) в член 65, 

параграф 10 от своята позиция с цел текстът да бъде приведен в съответствие с разпоредбите на 

Финансовия регламент, свързани с процедурата по освобождаване от отговорност (датата „30 

април на година N+2“ се заменя с датата „15 май на годината N + 2“). 
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8. Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на 

Европейския съюз ***II 

Препоръка за второ четене: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016)  (необходимо е 

квалифицирано мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD  -  

Позиция на Съвета Одобрение без гласуване 

 

 

9. Безопасност на железопътния транспорт ***II 

Препоръка за второ четене: Michael Cramer (A8-0056/2016)  (необходимо е квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на позицията на Съвета) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ЕГ - 88, 534, 11 

Позиция на Съвета Одобрение без гласуване 

 

 

10. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови 

инструменти и финансови договори***I 

Доклад: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 2 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 505, 113, 31 
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Разни 

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 19 май 2015 г. съгласно член 61, 

параграф 2 от Правилника за дейността. 

Изменение 2 заменя изменението, прието по време на това заседание. 
 

 

11. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския 

съюз - Комисия и изпълнителни агенции 

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 53 21 S&D ЕГ - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE ЕГ - 237, 324, 79 

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 405, 221, 15 

 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 70, уводна част 23 S&D ЕГ - 272, 313, 63 

§ 70, тире 3 24S S&D  -  

§ 70, тире 3, алинея 2 25 S&D  -  

след § 73 26 S&D  -  

след § 108 4 EFDD  -  

след § 112 5 EFDD ПГ - 175, 446, 29 

§ 113 1з ECR  -  

§ 118 50 ALDE ЕГ - 230, 416, 4 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2S ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

след § 183 6 EFDD  -  

след § 187 8 Verts/ALE ПГ - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE ПГ + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE ПГ + 318, 287, 34 

след § 188 28 S&D  -  

след § 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, буква б) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE ПГ - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE ПГ - 290, 319, 32 

след § 280 3 ECR разд.   

1/ПГ + 400, 200, 44 

2/AN + 537, 75, 17 

§ 334 1з ALDE  -  

30-35 S&D  -  

след § 334 36 S&D ЕГ + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 335 38 S&D  +  

след § 336 39 S&D ЕГ + 342, 278, 25 

след § 339 40 S&D  -  

след § 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 345 56з ALDE  -  

след § 345 43 S&D  +  

след § 350 44 S&D  -  

след § 373 45 S&D  -  

46 S&D ЕГ - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE ПГ - 229, 374, 41 

§ 387 47з S&D ПГ - 309, 321, 16 

57 ALDE ПГ + 417, 186, 42 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D разд.   

1 +  

2/ЕГ - 266, 380, 1 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 400 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 332, 267, 44 

§ 405 § оригинален 

текст 

ПГ + 455, 171, 22 

§ 410 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 434 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15з ENF  -  

§ 530 16з ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF разд.   

1/ПГ - 123, 496, 19 

2/AN - 59, 532, 41 

след § 557 19 ENF  -  

Съображение Д, 

буква в) 

20 S&D  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 504, 144, 3 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 18 

ECR: изменение 3 

EFDD: изменение 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: изменения 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
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Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

изменение 48 

1-ва част: "насочва вниманието към настоящата миграционна криза и подчертава 

необходимостта от нейното разрешаване със съгласувано решение на Съюза; 

отбелязва средствата, отпуснати за управление на миграцията и външните 

граници през 2014 г.," 

2-ра част: "отбелязва неотдавна приетия фонд за миграцията в размер на 700 милиона 

евро, който ще се управлява от НПО, които считат отпуснатите по него 

средства за недостатъчни предвид мащаба на катастрофата," 

3-та част: "и призовава Сметната палата да обмисли изготвянето на бърз специален 

доклад относно ефективността на тези средства, като изведе заключения, които 

да бъдат отразени в текущия процес на актуализация на политиката на Съюза в 

областта на миграцията и граничния контрол;" 

 
PPE: 

изменение 3 

1-ва част: "призовава Европейската комисия да гарантира, че не се предоставят средства 

на ЕС с цел пряка или непряка подкрепа за бикоборството;" 

2-ра част: "счита, че нито бюджетните кредити за ОСП, нито каквито и да било други 

бюджетни кредити от бюджета на ЕС следва да се използват за финансирането 

на дейности, свързани с измъчването на животни;" 

 
S&D: 

§ 66 

1-ва част: "подкрепя резервите, изразени от генералния директор на ГД „Регионална и 

селищна политика“ в неговия годишен отчет за дейността, относно системите 

за управление и контрол на ЕФРР/Кохезионния фонд за програмния период 

2007—2013 г. в 12 държави членки (77 програми) и по програмите за 

европейско териториално сътрудничество;" 

2-ра част: "счита, че тези резерви показват, че въведените в Комисията и държавите 

членки процедури за контрол не могат да дадат необходимите гаранции по 

отношение на законосъобразността и редовността на всички извършени 

операции в съответните области на политиката;" 

 
§ 68 

1-ва част: "подкрепя резервите, изразени от генералния директор на ГД „Трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване“ в неговия годишен отчет за дейността; 

отбелязва, че годишният отчет за дейността съдържа резерви по отношение на 

плащанията, извършени през програмния период 2007—2013 г., във връзка с 

изложена на риск сума в размер на 169,4 милиона евро през 2014 г. за 

системите за управление и контрол за 36 специални оперативни програми по 

линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в Белгия, Чешката република, 

Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словакия, Испания и 

Обединеното кралство за програмния период 2007—2013 г.;" 

2-ра част: "счита, че тези резерви показват, че въведените в Комисията и държавите 

членки процедури за контрол не могат да дадат необходимите гаранции по 

отношение на законосъобразността и редовността на всички извършени 

операции в съответните области на политиката;" 
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§ 243, буква б) 

1-ва част: "в областта на политиката за заетост и социални въпроси (Заетост): 

деклариране на недопустими разходи, недопустими проекти или 

бенефициенти, както и случаи на неспазване на правилата за възлагане на 

обществени поръчки;" 

2-ра част: "най-често срещаните установени проблеми в областта на допустимостта са 

следните: деклариране на разходи извън допустимия срок (Чешката република, 

Германия), завишаване на възнагражденията (Германия, Финландия, Полша, 

Португалия), деклариране на разходи, които нямат връзка с проекта 

(Нидерландия, Полша, Португалия), неспазване на националните правила за 

допустимост (Полша) и приходи, които не са приспаднати от декларираните 

разходи (Австрия); най-често срещаните примери за неспазване на правилата 

за обществените поръчки са следните: неоправдано пряко възлагане на 

договори (Германия, Италия), неоправдано пряко възлагане на допълнителни 

строителни дейности/услуги, незаконно изключване на оференти, конфликт на 

интереси и дискриминационни критерии за подбор (Финландия);" 

 
§ 344 

1-ва част: "счита, че на ръководителите на делегациите на Съюза следва ясно да се 

напомня, преди заемането на длъжността и в процеса на работа, за техните 

задължения във връзка с отговорностите за гарантиране на управлението на 

портфолиото от операции на съответната делегация (ключови процеси на 

управление, управление на контрола, адекватно разбиране и оценка на 

ключовите показатели за изпълнение), като осигуряват качествена и пълна 

отчетност в контекста на изготвянето на годишния отчет за дейността," 

2-ра част: "и настоятелно ги призовава да не концентрират вниманието си само върху 

политическия компонент от техните задължения;" 

 

 
Verts/ALE: 

изменение 18 

1-ва част: "отбелязва, че последиците от руската забрана за внос на селскостопански 

продукти, която влезе в сила в средата на 2014 г., са голямо предизвикателство; 

призовава за по-добро управление в началния стадий на прилагане на всички 

спешни мерки за осигуряване на правилно насочване на средствата или, по 

целесъобразност, за бързото възстановяване на неправомерно изисканите суми; 

отправя предупреждение срещу сключването на споразумението за 

Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), чието 

изпълнение застрашава европейските здравни и  екологични стандарти и би 

задълбочило допълнително кризата с добитъка;" 

2-ра част: "призовава  за отмяна на санкциите срещу Русия, за да се договори във 

възможно най-кратки срокове повторното отваряне на пазара;" 

 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща Комисията и изпълнителните агенции (Регламент (ЕО) № 58/2003, член 14, 

параграф 3, и Регламент (ЕО) № 1653/2004, член 66, параграф 2). 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 

Изменение 22 се оттегля. 
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12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2014 

г.: Специални доклади на Европейската сметна палата относно освобождаването 

от отговорност на Комисията за 2014 г. 

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 554, 46, 25 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 525, 57, 60 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 9 
 

 

13. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, девети, 

десети и единадесети ЕФР 

Доклад: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 463, 139, 42 

Предложение за резолюция 

след § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 82 3 Verts/ALE ЕГ - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE ПГ - 252, 392, 3 

след § 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE ПГ - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D ПГ - 308, 334, 6 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 101 6 S&D ПГ + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D ПГ + 334, 275, 30 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 203, 429, 11 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1, решение, (целия текст) 

PPE: изменения 1, 4, 5, 6, 7 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

14. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския 

съюз - Европейски парламент 

Доклад: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 481, 110, 50 

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 407, 202, 19 

след § 31 5 EFDD  -  

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 32 37 S&D ПГ О  

§ 33 58 PPE, S&D ПГ + 471, 155, 14 

57 S&D ПГ ↓  

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

§ 34 § оригинален 

текст 

ПГ + 557, 47, 26 

§ 35 59з= PPE, S&D ПГ + 345, 274, 20 

40 S&D ПГ ↓  

§ 36 § оригинален 

текст 

ПГ + 560, 58, 22 

§ 37 § оригинален 

текст 

ПГ + 615, 5, 23 

§ 38 60з= PPE, S&D ПГ + 391, 222, 27 

44 S&D ПГ ↓  

45 S&D ПГ ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL ПГ - 295, 319, 30 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 39 32 GUE/NGL ПГ - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD ПГ + 304, 303, 32 

след § 41 1 ECR ПГ + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

след  § 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

разд.   

1/ПГ + 381, 249, 11 

1/ПГ - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL ПГ + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § оригинален 

текст 

поотд./

ПГ 

- 209, 379, 42 

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 54 46 S&D  -  

47 S&D ЕГ - 284, 324, 39 

след § 63 2 ECR ПГ - 187, 433, 19 

след § 65 3 ECR ПГ - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20СЧ+

21= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

ПГ - 262, 372, 12 

36 РРЕ  + устна промяна 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 70 22з= 

49з= 

Verts/ALE,  

S&D 

ПГ + 404, 214, 23 

§ 72 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 73 § оригинален 

текст 

ПГ + 406, 178, 55 

след § 74 50 S&D  -  

§ 75 § оригинален 

текст 

ПГ + 438, 176, 25 

§ 80 25з ENF ПГ - 59, 555, 29 

след § 81 51 S&D ЕГ - 311, 325, 10 

§ 83 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 84 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 85 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

след § 86 29 S&D  +  

след § 88 9 EFDD  -  

§ 97 18 Verts/ALE  -  

след § 97 26 ENF  -  

§ 99 § оригинален 

текст 

ПГ - 240, 386, 19 

след § 106 52 S&D разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 -  

§ 114 27з ENF ПГ - 35, 568, 44 

след § 114 4 ECR ПГ - 225, 390, 27 

след § 117 13 РРЕ  +  

§ 122 61з= PPE, S&D ПГ + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 392, 218, 25 

2 +  

след § 127 10 EFDD  -  

след § 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

след § 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ЕГ + 367, 269, 6 

§ 135 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

след § 136 11 EFDD ПГ - 156, 472, 22 

12 EFDD ПГ - 137, 488, 18 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 480, 149, 16 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, изменения 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, изменения 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: изменения 31, 34, 35 

EFDD: изменения 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, изменения 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, изменения 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
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Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 52 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка с факта, че отговорността за организацията 

на заседанията и управлението на конференциите е разпръсната между 

различни генерални дирекции," 

2-ра част: "и е разтревожен от неотдавнашното безпрецедентно затваряне на някои 

езикови кабини поради недостатъчно набиране на устни преводачи; 

настоятелно призовава генералния секретар да подобри системата на подаване 

на искания за устен превод и да разгледа опасенията във връзка с набирането 

на устни преводачи;" 

 
§ 13 

1-ва част: "отбелязва, че съществуваше несъответствие между датите на представяне на 

проектодоклада относно освобождаването на Парламента от отговорност и 

възможностите за внасяне на допълнителни въпроси до генералния секретар;" 

2-ра част: "настоятелно призовава генералния секретар да предостави отговори преди 

гласуването в комисия на въпросите, представени от докладчика;" 

 
§ 14 

1-ва част: "отбелязва, че генералният секретар е отговорил на допълнителните въпроси 

на членове на ЕП едва по-малко от 24 часа преди крайния срок за внасяне на 

изменения;" 

2-ра част: "настоятелно призовава генералния секретар да подобри положението;" 

 
§ 26 

1-ва част: "припомня, че в рамките на посоченото споразумение към Парламента ще 

бъдат прехвърлени най-много 80 служители от ЕИСК и Комитета на регионите 

(от службата за писмени преводи и асистенти), които ще работят за новата 

Служба на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS); счита, че това 

прехвърляне следва да предостави възможност за увеличаване на вътрешната 

производителност на Парламента с по-малко бюджетни средства, заделени за 

възлагането на изследвания, проучвания или оценки на външни изпълнители;"  

2-ра част: "отбелязва със загриженост, че до момента към EPRS вече са прехвърлени 25 

длъжностни лица от ЕИСК и 24 от Комитета на регионите, в по-голямата си 

част на възраст, много близка до пенсионната, при което ЕИСК и Комитетът на 

регионите ще направят значителни икономии в главите за персонала, докато 

бюджетът на Парламента значително ще се увеличи в краткосрочен план 

(възнаграждения) и в средносрочен и дългосрочен план (пенсии);" 
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§ 53 

1-ва част: "припомня, че новата структура за обслужване на членовете на ЕП в областта 

на изследванията започна да предоставя специфични услуги в областта на 

изследванията на отделните членове на ЕП посредством информационни 

публикации във всички основни области на политиката; посочва, че през 

своята първа пълна година на дейност структурата в областта на изследванията 

изготви над 450 публикации, отговори на 1 675 запитвания от членовете на ЕП 

във връзка с изследвания и разгледа 745 подобни запитвания от други клиенти 

на Парламента; отбелязва, че тази структура предоставя достъп до голям обем 

уместна информация, което следва съществено да намали използването на 

външен експертен опит, представляващо значителни икономии;" 

2-ра част: "отправя искане всички информационни документи по теми в основните 

области да бъдат преведени на официалните езици на държавите членки;" 

 
§ 83 

1-ва част: "изразява съжаление относно факта, че Бюрото не предприе абсолютно 

никакви действия в отговор на параграф 71 от резолюцията на Парламента от 

29 април 2015 г.;" 

2-ра част: "призовава Бюрото незабавно да предприеме необходимите мерки, за да 

гарантира, че Консултативният комитет по въпросите на тормоза на работното 

място и неговото предотвратяване, отговарящ за АПС, има балансиран състав и 

включва поне двама представители на АПС;" 

 
§ 84 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "посочва, че осигурените човешки и 

технически ресурси не бяха достатъчни за избягване на забавяния при 

подписването на договорите за някои сътрудници, на прекъсване на договорите 

и на забавяния при изчисляването на разноските и други надбавки, а оттук и 

при изплащането на възнаграждения;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 85 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "произтичащи от евентуалната лоша 

администрация от страна на институцията" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 135 

1-ва част: "приветства допълнителните мерки за компенсиране на неизбежните емисии; 

призовава Парламента да разработи допълнителни политики за компенсиране 

на CO2," 

2-ра част: "като например възможността за компенсиране за акредитираните 

парламентарни сътрудници" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "най-голям" 

2-ра част: тези думи 
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S&D: 

изменение 34 

1-ва част: "настоятелно призовава Парламента да приеме правила с цел оповестяване на 

всеки принос, получен от лобисти/представители на интереси относно проекти 

на политики, законодателни актове и изменения, като „законодателен 

отпечатък";" 

2-ра част: "предлага този законодателен отпечатък да включва формуляр, приложен към 

докладите, в който се дава подробна информация относно всички лобисти, с 

които лицата, отговорни за дадено конкретно досие, са се срещнали в процеса 

на изготвяне на всеки доклад, като ясно се посочва кои лобисти са оказали 

съществено влияние върху това досие, както и втори документ, в който се 

изброяват всички получени писмени приноси, онлайн на тяхната официална 

уебстраница на Парламента, пряко свързана с регистъра за прозрачност, като 

докладчиците публикуват законодателен отпечатък;" 

 
 

Разни 

Изменения 23 и 24 се анулират. 

 

Изменения 30, 38, 39, 41, 42, 43 и 53 се оттеглят. 

 

Маркус Пипер представи следното устно изменение на изменение 36: 

"69. отбелязва, че разходите за самата филмова награда LUX  през 2014 г. възлизат на сума в 

размер на 391 506 EUR, която е значително намалена в сравнение с предходните години (2013 г.: 

448 000 EUR; 2012 г.: 434 421 EUR); и която включва официалния подбор, надпреварата, в т.ч. 

субтитриране на 24-те официални езика на Съюза и копия за прожекциите в 28-те държави 

членки, както и церемонията по награждаването; 

 

припомня, че рекламирането и популяризирането на филмовата награда LUX, заедно с 

наградата „Сахаров“ и правата на жените, има за цел да илюстрира ангажимента на Парламента 

към консенсусни ценности като правата на човека и солидарността, както и неговия ангажимент 

към културното и езиковото многообразие; 

 

изразява съжаление относно факта, че резултатите от проучване относно осведомеността 

относно наградата LUX и нейното въздействие, изискано в резолюцията относно 

освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 

година, все още не са на разположение; призовава резултатите от това проучване да бъдат 

оповестени на обществеността до средата на май 2016 г. и резултатите да бъдат официално 

представени пред комисията по бюджетен контрол на ЕП и пред комисията по култура и 

образование на ЕП;" 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

15. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз 

- Съвет и Европейски съвет 

Доклад: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

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

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

ПГ + 633, 10, 0 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 637, 7, 1 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: решение (текстът като цяло) 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

16. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Съд на Европейския съюз 

Доклад: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 117, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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17. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Сметна палата 

Доклад: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 8 1 S&D  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 575, 48, 25 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 

18. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски икономически и социален комитет 

Доклад: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 8 1 S&D ЕГ + 339, 298, 6 

след § 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

след § 15 4 S&D ЕГ + 326, 229, 89 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 526, 116, 5 

 

Разни 

Изменение 5 а се оттегля. 
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

19. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Комитет на регионите 

Доклад: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 8 1 S&D ЕГ - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D ЕГ + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  

§ 35 5 S&D ЕГ + 392, 217, 32 

§ 38 6з S&D  +  

7 S&D  ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 522, 105, 18 

 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

20. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска служба за външна дейност 

Доклад: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

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 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 11 2 S&D  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8з ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 4з S&D  -  

след § 32 1 S&D ЕГ - 291, 319, 32 

§ 39 5з S&D  -  

§ 45 6з S&D  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 376, 116, 152 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 11 

1-ва част: "отбелязва новата организационна схема и съответното рационализиране на 

тежката в миналото структура на висшето ръководство в полза на по-малко 

йерархични нива;" 

2-ра част: "въпреки това отбелязва със съжаление, че вътрешната административна и 

финансова рамка на ЕСВД остава твърде сложна и лишена от гъвкавост; 

отбелязва, че сегашната структура не позволява на ЕСВД да реагира 

своевременно на кризи, както и че достъпът до важна информация изисква 

дълги процедури;" 

3-та част: "призовава ЕСВД да подготви, съвместно с Комисията, Съвета и държавите 

членки, по-нататъшна реформа за рационализиране на вътрешните процедури 

и опростяване на структурата ѝ;"  
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§ 27 

1-ва част: "счита, че на ръководителите на делегациите на Съюза следва редовно да се 

напомня, преди заемането на длъжността и в процеса на работа, за техните 

задължения във връзка с отговорностите им за ръководство и контрол при 

управлението на портфолиото от операции на съответната делегация (ключови 

процеси на управление, управление на контрола, адекватно разбиране и оценка 

на ключовите показатели за изпълнение), " 

2-ра част: "а не само да акцентират или да се концентрират върху политическия 

компонент от задълженията си;" 
 

 

Разни 

Изменение 7 а се анулира. 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

21. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски омбудсман 

Доклад: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D ЕГ + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D ЕГ - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D ПГ - 233, 325, 84 

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 538, 84, 19 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 541, 64, 29 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
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Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

22. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейски надзорен орган по защита на данните 

Доклад: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 513, 106, 14 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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23. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление 

и контрол на агенциите на ЕС 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 519, 118, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

24. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за сътрудничество между 

регулаторите на енергия (ACER) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 112, 17 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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25. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Служба на Органа на европейските 

регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 109, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

26. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Център за преводи за органите на 

Европейския съюз 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 510, 116, 9 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_BG.doc 28 PE 582.702 

 

27. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за развитие на 

професионалното обучение 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 514, 123, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

28. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски полицейски колеж 

(CEPOL) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 511, 114, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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29. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за авиационна 

безопасност (AESA) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 521, 111, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

30. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 120, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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31. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски банков орган (ABE) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 512, 103, 26 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

32. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за 

профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 90, 30 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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33. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по химикали 

(ECHA ) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 508, 121, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

34. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за околната 

среда 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 514, 119, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_BG.doc 32 PE 582.702 

 

35. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за контрол на 

рибарството (AECP) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 509, 125, 4 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 23 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

36. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за безопасност на 

храните (EFSA) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ЕГ + 415, 216, 9 

Предложение за резолюция 

след § 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ЕГ - 267, 351, 21 

§ 9 9 S&D  +  

след § 9 5 Verts/ALE ПГ - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE ПГ - 206, 404, 29 

§ 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

след § 19 2 EFDD  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 472, 162, 9 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 5, 6 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 8 

1-ва част: "признава, че Органът е стартирал проект с цел да промени начина на преглед 

и обработка на годишните декларации за интереси, за да осигури по-добра 

съгласуваност и цялостно съответствие с правилата си относно декларациите 

за интереси; отбелязва освен това, че тази нова система, която трябва да бъде 

завършена през 2016 г., предвижда централизиран преглед на годишните 

декларации за интереси и прехвърляне на отговорност от научните отдели на 

Органа към неговия правен и регулаторен отдел;" 

2-ра част: "призовава Органа да включи в своята политика забрана за работа с експерти, 

включително делегирани експерти на държавите членки, които не са 

попълнили надлежно и съдържателно декларацията за интереси;" 

3-та част: "призовава Органа да предвиди в своята политика задължение експертите да 

информират Органа за всякакви промени докато работят за Органа;" 
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Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 

Изменение 4 а се анулира. 
 

 

37. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за равенство 

между половете (EIGE) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 508, 125, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

38. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за застраховане и 

професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 511, 112, 11 
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Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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39. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски институт за иновации и 

технологии (EIT) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 513, 113, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

40. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция по лекарствата 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 516, 113, 10 

 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 20 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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41. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски център за мониторинг 

на наркотиците и наркоманиите 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 508, 113, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

42. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за морска 

безопасност (AESM) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 510, 116, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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43. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за 

мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 509, 126, 5 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

44. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска железопътна агенция 

(AFE) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 511, 115, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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45. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейски орган за ценни книжа и 

пазари (ЕОЦКП) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 516, 113, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

46. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за обучение 

(ETF) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 509, 118, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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47. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за 

оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта 

на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 501, 121, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

48. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за безопасност 

и здраве при работа 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 505, 119, 2 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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49. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция за снабдяване към Евратом 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 498, 115, 18 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

50. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска фондация за 

подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 507, 115, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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51. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейско звено за съдебно 

сътрудничество (Евроюст) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 509, 113, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

52. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска полицейска служба 

(Европол) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 505, 108, 17 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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53. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Агенция на Европейския съюз за 

основните права 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 11 2 РРЕ  +  

1 EFDD  ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 510, 117, 10 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

54. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за управление 

на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 

Европейския съюз (FRONTEX) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 494, 123, 16 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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55. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 109, 10 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

56. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни системи 

(ARTEMIS) 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 600, 35, 0 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) 

от Правилника за дейността). 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_BG.doc 45 PE 582.702 

 

 

57. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Чисто 

небе“ 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 520, 111, 0 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

58. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие ECSEL 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

ПГ + 432, 173, 23 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 508, 118, 4 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: решение (текстът като цяло) 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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59. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие 

„Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на 

наноелектрониката“ (ENIAC) 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 595, 40, 0 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) 

от Правилника за дейността). 
 

 

60. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие „Горивни 

клетки и водород“ 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 519, 107, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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61. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие за 

изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 512, 113, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

62. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по 

термоядрена енергия „ITER“ 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 594, 30, 5 

Предложение за резолюция 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 4 1 Verts/ALE ПГ - 195, 421, 15 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 570, 55, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: решение (целият текст), изменение 1 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: "отбелязва, че в доклада на Палатата се подчертава фактът, че със 

заключенията на Съвета, приети на 7 юли 2010 г.(13), се одобряват средства в 

размер на 6 600 000 000 EUR (по стойности за 2008 г.) за вноската на 

Съвместното предприятие за фазата от проекта, свързана с изграждането на 

„ITER“; отбелязва, че тази сума, удвояваща първоначалните планирани в 

бюджета разходи за този етап от проекта, не включва 663 000 000 EUR, 

предложени от Комисията през 2010 г. за покриване на евентуални 

непредвидени разходи; отчита, че организацията „ITER“ е създала Резервен 

фонд с цел осигуряване на по-ясен механизъм за обезщетяване на местните 

агенции за промени в проекта и за предоставяне на стимули на вътрешната 

организация да приема решения, свеждащи разходите до минимум, в опит да 

се поправят слабостите, идентифицирани в оценката на управлението на 

„ITER“ за 2013 г.(14);" 

2-ра част: "счита, че значителното увеличаване на разходите за проекта може да застраши 

други програми, които също се финансират от бюджета на Съюза, и може да 

противоречи на принципа за икономическа изгода;" 

 
§ 5 

1-ва част: "констатира, че според последната оценка изчисленият от Съвместното 

предприятие през ноември 2014 г. недостиг на средства („отрицателни 

непредвидени разходи“) до приключването на фазата на изграждане възлиза на 

428 000 000 EUR (по стойности за 2008 г.); отчита, че Съвместното 

предприятие понастоящем работи върху една по-точна и актуализирана 

прогнозна оценка чрез мерки за ограничаване на разходите и че контролът на 

разходите ще продължи да бъде приоритет на равнище общо управление на 

проекта под ръководството на новия генерален директор на организация 

„ITER“;" 

2-ра част: "посочва, че по време на заседанието на комисията по бюджетен контрол, 

проведено на 22 февруари 2016 г., Комисията публично заяви, че „отхвърля“ 

предложението за план за действие, направено от новия генерален директор на 

организацията „ITER;" 

3-та част: "отбелязва също така, че Съвместното предприятие е въвело централна 

система за управление на данните за разходите за поддържане на пряк контрол 

на развитието на бюджета и за редовно наблюдение на промените в размера на 

разходите;" 
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Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б) 

от Правилника за дейността). 
 

 

63. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие SESAR 

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 515, 111, 1 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

 

64. Годишен доклад за 2014 г. на Европейската инвестиционна банка 

Доклад: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 2 7 S&D ПГ + 365, 228, 28 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ - 261, 352, 9 

2/ЕГ + 323, 289, 8 

3 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

след § 51 4 EFDD  -  

след § 55 5 EFDD разд.   

1/ЕГ + 364, 250, 5 

2/ЕГ + 332, 282, 7 

Съображение А 6 S&D  +  

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 468, 87, 66 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 7 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 59 
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Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изменение 5 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "и че след започването на преговорите за 

присъединяване през 2004 г. ЕИБ увеличи операциите си по отпускане на 

заеми на Турция, като през последното десетилетие е отпуснала заеми за около 

23 милиарда евро; изразява съжаление, че въпреки продължаващата 

икономическа криза в ЕС, понастоящем Турция е сред първите държави 

бенефициенти на ЕИБ извън ЕС с 3,5% от всички заеми, отпуснати от ЕИБ 

(2015 г.);" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

съображение Д 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "като „машина за сближаване“" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 9 

1-ва част: "приканва ЕИБ, когато оценява и определя рейтинга на проекти, да дава 

решителен приоритет на дългосрочния ефект на инвестициите, като разглежда 

не само финансовите показатели," 

2-ра част: "но и преди всичко приноса им за устойчиво развитие и по-добро качество на 

живот чрез по-нататъшни подобрения в областта на заетостта, социалните 

стандарти и околната среда;" 

 
§ 39 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "поради това призовава за насочване на 

финансирането от ЕИБ към районите, които са засегнати в най-голяма степен 

от висока безработица, както и за повече проекти за социална 

инфраструктура;" 

2-ра част: тези думи  

 
§ 54 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "които са засегнати от конфликти и 

крайна бедност, като нейна основна цел трябва да бъде да се намали разликата 

в развитието между ЕС и тези региони, както" 

2-ра част: тези думи   
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ECR, S&D: 

§ 40 

1-ва част: "изразява съжаление, че до момента в множество случаи финансирането от 

ЕИБ е използвано за подкрепа на редица финансово неустойчиви 

инфраструктурни проекти, както по отношение на обществения интерес, така и 

във връзка с действията в областта на климата;" 

2-ра част: "отбелязва със загриженост тенденцията да се финансира инфраструктура, като 

например магистрали, които насърчават потреблението на изкопаеми горива и 

следователно противоречат на дългосрочните цели на ЕС за преминаване към 

икономика без въглеродни емисии;" 

3-та част: "призовава ЕИБ да включи задължителна предварителна оценка на добавената 

екологична, икономическа и социална стойност в процеса на подбор на 

проекти за финансиране както в рамките на ЕС, така и извън него, а също така 

всички предварителни и последващи оценки да се извършват с активното 

участие на заинтересованите страни, местните, регионалните и националните 

органи и представителите на гражданското общество; призовава също така 

резултатите от тези оценки, както и използваните показатели, да се оповестяват 

публично и да бъдат напълно достъпни;" 
 

65. Нападенията над болници и училища като нарушения на международното 

хуманитарно право 

Предложения за резолюции: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-
0492/2016, B8-0493/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция  RC-B8-0488/2016  

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

след § 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL разд.   

1/ПГ + 350, 165, 103 

2/ПГ + 294, 182, 120 

3/ПГ + 312, 183, 112 

4/ПГ + 319, 156, 123 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § оригинален 

текст 

ПГ + 500, 93, 29 

Съображение А 2 GUE/NGL  -  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение Л 3 GUE/NGL ПГ + 319, 160, 132 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  РРЕ  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: изменения 3, 5 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 11 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение Ж 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "безусловно" и ", т.е. помощ, която е 

свободна от всякакви политически и икономически съображения или 

съображения за сигурност или всякакъв вид дискриминация," 

2-ра част: тези думи 
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§ 10 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "партньори на ЕС и неговите държави 

членки" с изключение на думата "държави" 

2-ра част: тези думи 

 

 
изменение 5 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "сексуално и репродуктивно", 

"включително безопасни аборти," и "така че да не се продължават ситуации, 

които са равностойни на нехуманно отношение," 

2-ра част: "сексуално и репродуктивно" 

3-та част: "включително безопасни аборти," 

4-та част: "така че да не се продължават ситуации, които са равностойни на нехуманно 

отношение," 
 

Разни 

Изменение 1 а се оттегля. 

Javier Nart (група ALDE) също е подписал предложението за резолюция RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná и Jiří Maštálka (група GUE/NGL) оттеглиха подписа си от изменение 4. 
 

 

66. Публичен достъп до документи за 2014 и 2015 г. 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 366, 191, 52 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 1 ALDE ПГ - 196, 402, 13 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 356, 201, 49 

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 392, 216, 4 

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 327, 282, 3 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 37, 46 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: изменение 1, § 33 (втора част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 24, 31 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 40 

1-ва част: "призовава Комисията да наблюдава спазването от страна на държавите членки 

на задълженията за информация и докладване, установени в Регламент (ЕС) № 

1303/2013," 

2-ра част: "като се налагат, ако е необходимо, предвидените санкции в случай на 

неспазване на тези задължения;" 

 
Verts/ALE: 

§ 29 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "и на местните и регионалните 

организации" 

2-ра част: тези думи 

 

 
PPE: 

§ 7 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "(включително разменени документи, 

участващи страни, подадени гласове, и т.н.)" и "поради това счита за 

необходимо публикуването на електронен регистър, в който да бъдат вписани 

всички посочени по-горе елементи;" 

2-ра част: тези думи 

 

 
§ 8 

1-ва част: "настоятелно призовава Комисията да избере комисар, който да отговаря за 

прозрачността и за публичния достъп до документи;" 

2-ра част: "призовава заместник-председателя на Комисията да представи 

междувременно и във възможно най-кратки кратки срокове амбициозен план за 

действие по отношение на прозрачността и публичния достъп до документи, 

при отчитане на факта, че прозрачността е крайъгълният камък на по-доброто 

регулиране;" 
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§ 9 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "и пряка демокрация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 10 

1-ва част: "изразява съжаление, че за официалните документи често се определя ниво на 

класификация, по-високо от необходимото; отново изразява позицията си, че 

следва да се създадат ясни и единни правила за класификация и 

декласификация на документи; изразява съжаление, че институциите правят 

искания за заседания при закрити врата без подходяща обосновка; отново 

призовава институциите да правят оценка и да дават публична обосновка на 

исканията за заседания при закрити врата в съответствие с Регламент (ЕО) № 

1049/2001; счита, че исканията за заседания при закрити врата в Парламента 

следва да се оценяват от Парламента във всеки отделен случай;" 

2-ра част: "счита, че независим надзорен орган следва да наблюдава процесите на 

класификация и декласификация;" 

 
§ 14 

1-ва част: "призовава всички институции да извършат оценка и ако е необходимо, да 

преразгледат своите вътрешни разпоредби за докладване на нарушения, и 

призовава за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава по-

специално Комисията да докладва на Парламента относно своя опит с новите 

правила за подаване на сигнали за нередности за служителите на ЕС, приети 

през 2012 г., и с мерките по прилагането им; ;" 

2-ра част: "призовава Комисията да представи предложение за защита на лицата, 

подаващи сигнали за нередности, не само морално, но и финансово, с цел по 

подходящ начин да се защитят и подкрепят лицата, подаващи сигнали за 

нередности, като част от демократичната система;" 

 
§ 15 

1-ва част: "припомня, че след влизането в сила на ДЕС и ДФЕС правото на достъп до 

документи се отнася до всички институции, органи и агенции на ЕС; счита 

следователно, че е необходимо своевременно да се актуализира Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 и да се направят съществени изменения в него в съответствие с 

предвиденото в Договорите и със съдебната практика на Съда на ЕС и на 

Европейския съд по правата на човека;" 

2-ра част: "счита, по-специално, че е особено важно да се разшири приложното поле на 

регламента, така че да включва всички европейски институции, които 

понастоящем не са обхванати, като Европейския съвет, Централната банка, 

Съда на ЕС, както и всички други органи и агенции на ЕС;" 

 
§ 25 

1-ва част: "изразява съжаление във връзка с факта, че поради изтичане на официални и 

неофициални документи от тристранните срещи неравнопоставеният достъп 

до документи и съответно до законодателния процес се използва от знаещи и 

разполагащи с добри връзки заинтересовани групи;" 

2-ра част: "отбелязва, че ще има по-малко случаи на изтичане на документи, когато 

документите от тристранните срещи се публикуват проактивно и без отлагане 

на леснодостъпна платформа;" 
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§ 34 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "призовава Комисията да се консултира с 

Парламента преди изготвяне на мандат за водене на преговори;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 42 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "но изразява съжаление, че в това 

отношение тя все още е изостанала в сравнение с други световни централни 

банки;" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 33 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "което предполага, че институциите 

следва да публикуват мандата за преговори, предоставен на преговарящия от 

страна на ЕС" 

2-ра част: тези думи 
 

67. Жените домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС  

Доклад: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

ПГ + 314, 273, 18 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 538, 48, 16 

2/ПГ - 270, 309, 11 

3/ПГ + 460, 123, 18 

4/ПГ + 302, 267, 27 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ + 493, 17, 96 

§ 13 § оригинален 

текст 

ПГ + 324, 38, 225 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 301, 235, 69 

2/ПГ - 279, 300, 15 

3/ПГ + 295, 281, 14 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 308, 240, 52 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 516, 81, 3 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 61 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 253, 326, 12 

§ 68 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ЕГ + 322, 251, 16 

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

съображение К § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение О § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 252, 257, 78 

Съображение С § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 271, 184, 97 

съображение Х § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Ш § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Щ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение АД § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 281, 300, 3 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

) § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение АЗ § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение АИ § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение АК § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение АМ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 284, 295, 6 

съображение АО § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

Съображение АЧ § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение БА § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение БГ § оригинален 

текст 

ПГ + 326, 23, 242 

Съображения БД § оригинален 

текст 

поотд. +  

БЕ § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение БЛ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

Съображение БМ § оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 279, 105, 204 
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Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 1, 2 (трета и четвърта части), 33 (втора част) 

S&D: съображение БГ, §§ 12, 13, 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: Съображения Ш, АЗ, АМ, АО, §§ 9, 25 

S&D: Съображения АЖ, АИ, AK, АЧ, БM, БA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: Съображения К, С, Х, АЗ, БГ, БД, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 22 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "Европейската комисия и" и "и да въведат 

целеви програми за законна миграция" 

2-ра част: "Европейската комисия и" 

3-та част: "и да въведат целеви програми за законна миграция" 

 
§ 56 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 61 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "но най-вече сигурни" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 64 

1-ва част: "призовава държавите членки да поставят детегледачките от ЕС и от държави 

извън ЕС на равна нога, като им предоставят комбинирано разрешение за 

пребиваване/работа, в което се определят работното време, видът на договора и 

условията за заплащане;" 

2-ра част: "призовава държавите членки да ратифицират споразумението на Съвета на 

Европа относно назначаването на детегледачки (au pair);" 

 
PPE: 

съображение Д 

1-ва част: "като има предвид, че професионализирането означава на работниците в даден 

сектор да се предоставят определени трудови права и права на социална 

закрила," 

2-ра част: "равностойни на тези, с които се ползват заетите по трудови договори, 

регламентирани от законодателството, включително достойно заплащане, 

регламентирано работно време, платен отпуск, здравословни и безопасни 

условия на труд, пенсионно осигуряване, отпуск по майчинство/бащинство и 

отпуск поради болест, обезщетение в случай на инвалидност, правила, 

уреждащи уволненията или прекратяването на договора, правна защита в 

случай на злоупотреба и достъп до обучение;" 

3-та част: "като има предвид, че секторът на домакинския труд и полагането на грижи 

може да се превърне в професионален чрез комбиниране на публично 

финансиране (данъчни облекчения), социално финансиране (семейни 

надбавки, подпомагане на предприятията, взаимоспомагателни и 

здравноосигурителни дружества, работнически съвети и др.) и частно 

финансиране (заплащане на услугите от физически лица);" 
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съображение И 

1-ва част: "като има предвид, че на домашните помощници и лицата, полагащи грижи, 

които са изключени от трудовото право, не може да бъде гарантирана 

безопасна и здравословна работна среда и в значителна степен са изправени 

пред дискриминация по отношение на прилагащото се към тях ниво на права и 

защита в сравнение с общите стандарти на държавата," 

2-ра част: "по-специално когато домашният труд се регулира посредством специално 

законодателство и/или колективно договаряне, вместо просто да е обхванат от 

общото трудово право;" 

3-та част: "като има предвид, че освен това те нямат право да участват в синдикатите или 

при колективното договаряне с други средства, или не знаят или изпитват 

затруднения по отношение на начина, по който да го направят, което ги прави 

особено уязвими, най-вече поради ограничения обхват на социална сигурност 

(по-специално обезщетенията за безработица, болест и злополука, както и 

отпуска по майчинство, родителски отпуск и други видове отпуск за полагане 

на грижи), както и поради честото им изключване от защитата срещу 

уволнение," 

 

 
съображение О 

1-ва част: "като има предвид, че секторът на домашния труд, в който работят предимно 

жени, благоприятства експлоатацията на работниците; като има предвид, че 

това явление представлява тежко нарушение на основните права, от което 

трябва да бъдат защитени както незаконно пребиваващите работници, така и 

гражданите на ЕС;" 

2-ра част: "като има предвид, че само 4 държави членки защитават от експлоатация 

работниците – граждани на ЕС, по същия начин, както незаконно 

пребиваващите работници от държави извън ЕС;" 

 
съображение Щ 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "дискриминация, малтретиране, 

принудителен труд, условия, свързани с принудително подчинение или 

ограничаване на свободата," и "депортирани" 

2-ра част: тези думи 

 

 
съображение AД 

1-ва част: "като има предвид, че трябва да се обърне внимание на детския труд, тормоза и 

сериозните нарушения на трудовите права в сектора на домашния труд," 

2-ра част: "по-специално в домакинствата на дипломати от трети държави, установени в 

държавите членки, тъй като домашните работници в повечето случаи са влезли 

в ЕС с разрешение за работа, различно от това на домашните работници 

мигранти, като същевременно домакинствата се ползват от привилегии 

съгласно извънтериториалния принцип;" 

 

 
съображение AM 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "икономическите ограничения , въведени 

поради" 

2-ра част: тези думи 
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съображение AO 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "както и прилаганите мерки за строги 

икономии," 

2-ра част: тези думи 

 
съображение БЛ 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "депортиране" 

2-ра част: тази дума 

 
§ 11 

1-ва част: "призовава държавите членки да предприемат решителни действия в секторите 

на домакинския труд и полагането на грижи, които носят висока добавена 

стойност за икономиката, признавайки тази работа като равноправна на 

другите форми на трудова заетост и гарантирайки на домашните помощници и 

лицата, полагащи грижи, истински права и социална закрила, на които имат 

право работниците, посредством трудовото законодателство или колективни 

споразумения," 

2-ра част: "по-специално по отношение на заплатите, работното време, здравето и 

безопасността на работното място, отпуск, отпуск по майчинство, пенсионни 

права и признаване на умения, като същевременно се вземат предвид 

особеностите на сектора;" 

 
ENF: 

§ 33 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "подчертава, че организациите на 

гражданското общество, като например организациите, работещи от името на 

жените и мигрантите, следва също да бъдат в състояние да предоставят тази 

информация;" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "– както законодателни, така и 

незаконодателни –", "буква a)" и "буква б)" 

2-ра част: ""– както законодателни, така и незаконодателни –" 

3-та част: "буква a)" 

4-та част: "буква б)" 

 

 
§ 17 

1-ва част: "отчита нежеланието на някои държави членки да приемат законодателство 

относно личната сфера на живот;" 

2-ра част: "въпреки това счита, че непредприемането на действия ще струва скъпо както 

на обществото, така и на засегнатите работници; подчертава, че 

прогнозираният ръст на търсенето на лица, полагащи грижи, по-конкретно в 

частните домакинства, прави такова законодателство необходимо, за да се 

защитят напълно тези помощници;" 

3-та част: "поради това призовава държавите членки съвместно със социалните 

партньори да предприемат мерки, за да осигурят адекватна и подходяща 

система за проверка, в съответствие с член 17 на Конвенция № 189 на МОТ, и 

подходящи санкции за нарушаване на законовите и подзаконовите актове 

относно безопасните и здравословни условия на труд;" 
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68. Равенство между половете и предоставяне на възможности за заемане на 

ръководни длъжности на жените в ерата на цифровите технологии 

Доклад: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 286, 259, 23 

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 280, 210, 72 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 316, 234, 16 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 249, 266, 50 

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ - 225, 339, 2 

§ 56 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 57 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 66 § оригинален 

текст 

ПГ + 380, 52, 135 

§ 67 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 371, 93, 80 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
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Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 15 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 17 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с 

крайно недостатъчното представителство на жените в сектора на ИКТ," с 

изключение на думите "Комисията и" 

2-ра част: "Комисията и" 

3-та част: "по-специално сред лицата на по-високи длъжности и в управителните съвети; 

настоятелно призовава Комисията и държавите членки да признаят, че 

Директивата относно равно представителство на жените в управителните 

съвети предоставя реална възможност за промяна на културата в рамките на 

самите дружества, което ще има ефект на всички йерархични нива, и поради 

това настоятелно призовава за деблокиране на директивата в Съвета; спешно 

напомня за отговорността на Комисията да предприеме действия, които биха 

могли да спомогнат за преодоляване на патовата ситуация в Съвета във връзка 

със законодателството на ЕС в областта на прозрачността и увеличаването на 

баланса при назначаването на ръководни длъжности;" 

 
§ 49 

1-ва част: "призовава Комисията в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка 

да изготви програми за подкрепа във връзка с инвестициите в ИКТ по линия на 

европейските структурни и инвестиционни фондове," 

2-ра част: "включително благоприятни условия за кредитиране и отпускане на заеми за 

дружества, организации на гражданското общество и стартиращи дружества в 

сектора на ИКТ, в които поне 40% от служителите са жени;" 

 
§ 53 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "въз основа на омразата към жените, 

хомофобията или трансфобията, както и всякакви други форми на 

дискриминация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 54 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "хомофобски или трансфобски" 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

съображение Г 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "на жените, момичетата и лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ)" 

2-ра част: тези думи 
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§ 9 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "да изготвят многогодишни планове за 

действие с цел:" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 10 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "например посредством електронното 

гласуване" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 42 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "в областта на технологиите чрез 

осигуряване на професорски места за жените в сектора на ИКТ" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

съображение У 

1-ва част: "като има предвид, че анонимността в интернет допринася за 

разпространението на тези форми на насилие срещу жените;" 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

съображение И 

1-ва част: "като има предвид, че в рамките на цифровия пазар на труда отговорността все 

повече се измества от дружеството към физическото лице, което променя 

условията за членство в схеми за социална сигурност на самостоятелно заетите 

лица и лицата на свободна практика;" 

2-ра част: "като има предвид, че политическите решения очевидно обуславят резултатите 

от тези промени;" 

 
§ 22 

1-ва част: "призовава – с оглед на всички мерки, които се предприемат в тази област – 

административната тежест за предприятията да се сведе до минимум;" 

2-ра част: "обръща внимание, че прекомерната бюрокрация може да застраши 

възприемането и да доведе до загуба или преместване на работни места; 

приветства приложимите, основаващи се на консенсус компромиси между 

социалните партньори в държавите членки със силни традиции за съвместно 

вземане на решения; разглежда съвместното вземане на решения като модел на 

най-добра практика за европейските икономики;" 
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§ 27 

1-ва част: "приветства многобройните възможности и по-голямата гъвкавост, които 

цифровата ера предлага на наетите и на самостоятелно заетите лица, 

включително възможностите за постигане на по-добро равновесие между 

професионалния и личния живот, по-специално във връзка с положението на 

пазара на труда за родителите на малки деца и за лицата с увреждания; 

призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки във връзка с 

често срещаното в сектора на ИКТ положение с гъвкавата заетост и 

сигурността на работните места, но същевременно изтъква новите 

предизвикателства, свързани с тази тенденция, и призовава държавите членки 

да гарантират, че са налице подходящи разпоредби в областта на социалната 

сигурност;" 

2-ра част: "подкрепя „правото да излезеш от системата“ за работниците и служителите в 

периодите извън договореното работно време;" 

 
§ 28 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "че свързаните с работата проблеми с 

психичното здраве, като например изтощението, причинено от това да си 

постоянно на разположение, представляват сериозен риск;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 55 

1-ва част: Целия текст с изключение на думите "да предложи законодателство" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 67 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да следят по-внимателно 

склоняването по интернет от страна на терористични групи, които вербуват 

млади жени, като ги принуждават да сключват бракове" 

2-ра част: "или да проституират в трети държави;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да насърчават цифровизацията в 

политиката, за да насърчават пряката демокрация, което да позволи по-

активното участие на гражданите, като се преодолеят старите модели и 

препятствията, които създават трудности за жените и слабо представените 

групи в утвърждаването им в контекста на изборите и институциите;" 

2-ра част: "освен това призовава Комисията и държавите членки да обмислят и 

разработят допълнителни онлайн методи за гласуване за изборните 

консултации, като по този начин се премахнат пречките, които често засягат 

преди всичко жените;" 
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§ 19 

1-ва част: "настоятелно призовава Комисията и държавите членки да защитават 

основните права на работниците" с изключение на думите "Комисията и" и 

"основните" 

2-ра част: "Комисията и" 

3-та част: "основните" 

4-та част: "и социалната закрила на служителите, както и да се води борба с несигурните 

условия на труд; настоятелно призовава Комисията да предложи, а държавите 

членки – допълнително да разработят – нови механизми за защита, адаптирани 

към моделите на трудова дейност и професионално развитие, развити под 

въздействие на цифровизацията, като се обърне особено внимание на 

положението на жените; подчертава значението на колективното трудово 

договаряне на всички равнища, по-специално в сфери, които са силно 

засегнати от цифровизацията," с изключение на думите "настоятелно 

призовава Комисията да предложи [.....] нови механизми за защита, адаптирани 

към моделите на трудова дейност и професионално развитие, развити под 

въздействие на цифровизацията," и "на всички равнища" 

5-та част: "настоятелно призовава Комисията да предложи [.....] нови механизми за 

защита, адаптирани към моделите на трудова дейност и професионално 

развитие, развити под въздействие на цифровизацията," и "на всички равнища" 

6-та част: "за да се гарантира спазването на принципа на равно заплащане за еднакъв 

труд и да се гарантира качеството и сигурността на работното пространство в 

епохата на цифровизация; посочва, че трябва да се създадат необходимите 

общи рамкови условия, за да се гарантира защитата на личните данни на 

служителите;" 

 


