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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. Виртуални валути 

Доклад: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 542, 51, 11 

 

 

2. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal 

Доклад: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 540, 73, 2 

 

 

3. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: заявление EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 

Доклад: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 551, 67, 2 

 

 

4. Искане за снемане на имунитета на Джанлука Буонано 

Доклад: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  
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5. Временни мерки в областта на международната закрила в полза на 

Швеция * 

Доклад: Ska Keller (A8-0170/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

4 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 170, 410, 48 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-3 комисия ЕГ + 440, 145, 46 

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 396, 190, 50 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменение 4 
 

 

6. Трансатлантическите потоци от данни 

Предложения за резолюции: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-
0622/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0622/2016 (Verts/ALE) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 129, 480, 38 

Предложение за обща резолюция  RC-B8-0623/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

след § 3 2 Verts/ALE ПГ - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE ПГ - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE ПГ - 204, 267, 181 

след § 4 5 Verts/ALE ПГ - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL ПГ - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE ПГ - 249, 342, 53 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 501, 119, 31 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0623/2016  PPE ПГ ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: Гласуване на предложение за резолюция B8-0622/2016, на предложение за 

резолюция B8-0623/2016 и на изменения 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Окончателно 

гласуване на предложението за обща резолюция RC-B8-0623/2016 

GUE/NGL: изменение 1 

Verts/ALE: Гласуване на предложение за резолюция B8-0622/2016, изменения 1 и 6 и на 

предложение за резолюция B8-0623/2016. 
 

Разни 

Йерун Ленарс (групата PPE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0623/2016. 

Мари-Кристин Вержиа (групата GUE/NGL) е също сред подписалите предложението за 

резолюция B8-0642/2016. 
 

 

7. Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия 

Доклад: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 3 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 298, 345, 7 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6, буква б) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6, буква в) § оригинален 

текст 

ПГ + 534, 94, 24 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 359, 261, 28 

2/ЕГ - 305, 343, 3 

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 288, 349, 4 

§ 15, буква а) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ЕГ + 341, 304, 1 

§ 15, буква б) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15, буква в) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 15, буква з) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 617, 15, 21 

3/ПГ - 280, 329, 40 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 359, 267, 24 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 631, 17, 1 

2/ПГ + 544, 59, 23 

3/ПГ + 358, 264, 22 

4/ПГ + 327, 304, 7 

5/ПГ - 300, 338, 5 

6/ПГ + 344, 297, 10 

7/ПГ - 281, 336, 27 

8/ПГ - 280, 358, 7 

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 45 § оригинален 

текст 

ПГ + 547, 73, 31 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 577, 65, 9 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: §§  39,  6,  буква в) 

S&D: §§ 19 (2-ра и 3-та част), 39, 45 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: §§ 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, буква б) 

ECR: § 25 

PPE: §§ 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 15, буква в) 

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

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

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

на пречките за новаторски бизнес модели" 

2-ра част: тези думи 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_BG.doc 8 PE 584.319 

§ 28 

1-ва част: "счита, че ограниченият достъп до капитал и ноу-хау във финансовата област, 

значителните първоначални инвестиционни разходи и удължените срокове за 

изплащане представляват пречки за предприемането на автономно 

производство и мерки за енергийна ефективност; насърчава нови бизнес 

модели, схеми за колективно закупуване и иновативни финансови 

инструменти, които стимулират автономно производство, потребление на 

енергия и мерки за енергийна ефективност за всички потребители; предлага 

това да се превърне във важна цел за ЕИБ, ЕФСИ, „Хоризонт 2020“ и 

структурните фондове, от която публичните органи и участниците на пазара 

следва да се възползват изцяло;" с изключение на думите "нови бизнес модели" 

и "иновативни " 

2-ра част: "нови бизнес модели" и "иновативни" 

3-та част: "отново заявява, че проектите следва да се финансират въз основа на 

сравнителната ефективност на разходите, като същевременно се отчитат 

националните и европейските цели и задължения в областта на климата и 

енергетиката;" 

 
ECR: 

§ 12 

1-ва част: "припомня, че потребителският избор е ограничен при разпределителните 

мрежи поради естеството им на естествени монополи, т.е. клиентите не могат 

да сменят своя оператор на разпределителна система; подчертава 

необходимостта от подходящ мониторинг на пазара на операторите на 

разпределителни мрежи с цел да бъдат защитени потребителите от внезапни 

увеличения на сметките за разпределение," 

2-ра част: ", например чрез определяне на максимален законен процент на всяко 

увеличение;" 

 
§ 15, буква з) 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "препоръчва тези елементи да се 

прилагат постепенно;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 29 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "изразява съжаление във връзка с 

промените със задна дата в схемите за подкрепа на енергията от възобновяеми 

източници, както и въвеждането на несправедливи наказателни данъци или 

такси, които възпрепятстват продължаващото разрастване на автономното 

производство;" 

2-ра част: тези думи 
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PPE: 

§ 15, буква а) 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "и в сметките да се включват или те да 

бъдат придружавани от сравнения с аналогични потребители и информация 

относно смяната на доставчика;" и "настоява, че трябва да се използва ясен 

език, като се избягват техническите термини; изисква от Комисията да 

определи минимални изисквания за информация в това отношение, 

включително най-добри практики; подчертава, че постоянните такси, данъците 

и налозите следва да бъдат ясно обозначени като такива в сметките, за да се 

даде възможност на клиента лесно да ги разграничи от променливите разходи, 

свързани с потреблението; припомня съществуващите изисквания към 

доставчиците да посочват в сметките или в съпътстваща информация дела на 

всеки енергиен източник в общия горивен микс на доставчика през 

предходната година по разбираем и ясно съпоставим начин, включително 

препратка къде може да бъде намерена информация относно въздействието 

върху околната среда по отношение на емисиите на CO2 и радиоактивните 

отпадъци;" 

2-ра част: "и в сметките да се включват или те да бъдат придружавани от сравнения с 

аналогични потребители и информация относно смяната на доставчика;" 

3-та част: "настоява, че трябва да се използва ясен език, като се избягват техническите 

термини; изисква от Комисията да определи минимални изисквания за 

информация в това отношение, включително най-добри практики; подчертава, 

че постоянните такси, данъците и налозите следва да бъдат ясно обозначени 

като такива в сметките, за да се даде възможност на клиента лесно да ги 

разграничи от променливите разходи, свързани с потреблението; припомня 

съществуващите изисквания към доставчиците да посочват в сметките или в 

съпътстваща информация дела на всеки енергиен източник в общия горивен 

микс на доставчика през предходната година по разбираем и ясно съпоставим 

начин, включително препратка къде може да бъде намерена информация 

относно въздействието върху околната среда по отношение на емисиите на 

CO2 и радиоактивните отпадъци;" 

 
ENF: 

§ 21 

1-ва част: "счита, че в контекста на добре функционираща енергийна система местните 

органи, общностите, кооперациите, домакинствата и физическите лица имат 

ключова роля, следва да допринесат в значителна степен за енергийния преход 

и следва да бъдат насърчавани да станат производители и доставчици на 

енергия, ако решат да направят това;" 

2-ра част: "посочва, че поради тази причина е важно Европейският съюз да приеме общо 

оперативно определение на термина „произвеждащи потребители“;" 
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ECR, ENF: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "икономика, основана на 100% 

възобновяеми източници, която може да бъде постигната единствено чрез 

намаляване на нашето потребление на енергия при пълноценно прилагане на 

принципа „енергийната ефективност: най-важно гориво“, като се даде 

приоритет на икономиите на енергия и на мерките във връзка с търсенето пред 

предлагането, с цел постигане на нашите цели в областта на климата в 

съответствие със сценария на Споразумението от Париж за ограничаване на 

повишаването на температурата до под 1,5 градуса," и 

"конкурентоспособността " 

2-ра част: "икономика, основана на 100% възобновяеми източници, която може да бъде 

постигната единствено чрез намаляване на нашето потребление на енергия при 

пълноценно прилагане на принципа „енергийната ефективност: най-важно 

гориво“, като се даде приоритет на икономиите на енергия и на мерките във 

връзка с търсенето пред предлагането, с цел постигане на нашите цели в 

областта на климата в съответствие със сценария на Споразумението от Париж 

за ограничаване на повишаването на температурата до под 1,5 градуса," с 

изключение на думите  "100%" и "възобновяеми източници, която може да бъде 

постигната единствено чрез намаляване на нашето потребление на енергия" 

3-та част: "100%" и "възобновяеми източници, която може да бъде постигната единствено 

чрез намаляване на нашето потребление на енергия" 

4-та част: "конкурентоспособността " 

 
§ 6, буква б) 

1-ва част: "да предоставя възможност на гражданите да произвеждат, потребяват, 

съхраняват и търгуват със собствена енергия от възобновяеми източници, 

самостоятелно или колективно, да предприемат енергоспестяващи мерки, да 

станат активни участници в енергийния пазар чрез потребителския избор и да 

им се даде възможността за безопасно и уверено участие в оптимизацията на 

потреблението;" 

2-ра част: "счита, че в този контекст на равнището на ЕС следва да бъде постигнато общо 

практическо разбиране на определението за „производители потребители“ 

посредством процес на участие, направляван от Комисията;" 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

1-ва част: "настоява разпоредбите на директивите относно нелоялните търговски 

практики и правата на потребителите във връзка с продажбите по домовете, 

неравноправните клаузи или нелоялните практики и агресивните маркетингови 

техники да се прилагат и изпълняват правилно от държавите членки, така че да 

се защитят потребителите на енергия, особено най-уязвимите потребители;" 

2-ра част: "отбелязва, че в няколко държави членки се е увеличил броят на жалбите 

относно продажбите по домовете," 

3-та част: "и призовава тези практики да бъдат забранени" 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

1-ва част: "призовава за засилена координация на равнище ЕС за борба с енергийната 

бедност, чрез обмен на най-добри практики между държавите членки," à с 

изключение на думите "за засилена координация на равнище ЕС" 

2-ра част: "за засилена координация на равнище ЕС" 

3-та част: "и за развитието на широко, общо определение за енергийна бедност, но без 

количествени показатели, съсредоточено върху идеята, че достъпът до енергия 

на достъпни цени е основно социално право; настоятелно призовава Комисията 

да отдаде приоритет на мерките за намаляване на енергийната бедност" с 

изключение на думите "общо" и ", но без количествени показатели," 

4-та част: "общо" 

5-та част: ", но без количествени показатели," 

6-та част: "съсредоточено върху идеята, че достъпът до енергия на достъпни цени е 

основно социално право;" 

7-ма част: "настоятелно призовава Комисията да отдаде приоритет на мерките за 

намаляване на енергийната бедност в предстоящите законодателни 

предложения," 

8-ма част "както и да представи специален план за действие до средата на 2017 г.;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

1-ва част: "настоява, че по-добрата наличност и подобреното събиране на данни са от 

съществено значение, за да се оцени положението и за да се насочи помощта 

към енергийно бедните граждани, домакинства и общности по възможно най-

ефективния начин;" 

2-ра част: "подчертава, че всички значителни промени на пазара трябва да се преценят 

предварително по отношение на тяхното положително или неутрално 

въздействие върху уязвимите домакинства и да се оценят впоследствие, за да 

се потвърдят първоначалните оценки или да се предприемат своевременно 

корективни мерки, когато е необходимо;" 
 

 

8. Бедността през призмата на равенството между половете 

Доклад: Maria Arena (A8-0153/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 544, 60, 39 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  

7 -  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ЕГ + 297, 296, 37 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ЕГ + 355, 253, 16 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 139, 425, 70 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 350, 262, 20 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 312, 279, 40 

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 40 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 50 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

6 -  

§ 54 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 56 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 58 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 22 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 277, 351, 7 

позоваване 29 § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение И § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Т § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Ф § оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 325, 104, 206 

 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: съображение И, Т 

PPE: позоваване 15, съображение Д, Т, §§ 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: позоваване 5, 15, 22, съображения У, Ф, §§ 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: §§ 3 (2-ра част), 11, 37 

S&D: позоваване 29, § 33, 51, 56, 58, съображения И, Т 

ALDE: съображения И, Т, §§ 17, 27, 54 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 44 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "независимо дали е домашно насилие, 

трафик на жени или проституция" 

2-ра част: тези думи 
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PPE: 

съображение Й 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите:  "(договори за нулево работно време, 

временна или междинна заетост, почасова заетост и др.)" и "като има предвид, 

че тези несигурни договори още повече излагат жените на бедност и водят до 

създаването на категория на работещи бедни;" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Р 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "и мерките за строги икономии, 

въведени " 

2-ра част: тези думи 

 
съображение У 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: ", ширещи се в обществото, се коренят 

в патриархалната структура и поставят жените в подчинена роля в обществото, 

като допринасят за феминизирането на бедността; като има предвид, че тези 

стереотипи " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 6 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 17 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "особено в някои държави членки, в 

които данъчните политики не отчитат трудностите, пред които са изправени 

тези категории," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: "подновява своя призив към Комисията за преразглеждане на действащото 

законодателство с цел премахване на разликите в заплащането и пенсиите на 

мъжете и жените; отбелязва, че мерките за увеличаване на прозрачността на 

заплащането е от основно значение за преодоляване на разликите в 

заплащането между жените и мъжете, и призовава държавите членки да 

изпълняват препоръката на Комисията от 7 март 2014 г. относно укрепването 

на принципа на равното заплащане за мъжете и жените посредством 

прозрачност," 

2-ра част: "включително прехвърляне на тежестта на доказване при оспорване на 

основана на пола дискриминация на работното място;" 
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§ 32 

1-ва част: "припомня по-специално правото на децата мигранти и децата бежанци – както 

момчета, така и момичета – на достъп до образование, като това е един от 

приоритетите на европейските общества; подчертава, съответно, че следва да 

се предприемат спешни мерки в областта на образованието на мигрантите 

както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, с оглед на 

продължаващата криза с мигрантите; подчертава, че образованието е ключов 

фактор за интеграцията и пригодността за заетост и че евентуалното 

несправяне на националните образователни системи с това предизвикателство 

може да предизвика допълнителна културна сегрегация и да задълбочи 

социалното разделение;" 

2-ра част: "изтъква, че достъпът до образование – както в бежанските лагери, така и в 

общините, в които бежанците са настанени – което да отговаря на съответните 

стандарти за качество и което да бъде придружено от езикова и психологическа 

подкрепа, не трябва да се възпрепятства от бюрократичните и 

административните въпроси, свързани с признаването на статута на бежанец;" 

 
§ 46 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "и изисква спешна инициатива за 

въвеждане на европейска директива за борба с насилието над жени" и "и да 

подкрепи законодателни мерки за определянето на това насилие като конкретно 

престъпно деяние, тясно свързано с престъпленията от омраза;" 

2-ра част: "и изисква спешна инициатива за въвеждане на европейска директива за борба 

с насилието над жени" 

3-та част: "и да подкрепи законодателни мерки за определянето на това насилие като 

конкретно престъпно деяние, тясно свързано с престъпленията от омраза;" 

 
ECR: 

§ 7 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "призовава държавите членки да 

обмислят възможността за предоставяне на споделени пенсионни права в 

случай на развод и законна раздяла, в съответствие с принципа на 

субсидиарност;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 28 

1-ва част: "отново подчертава ролята на образованието в борбата срещу стереотипите, 

свързани с пола, за даването на права и възможности на жените и момичетата в 

социалната, икономическата, културната и политическата сфера и в попрището 

на науката, за прекъсването на цикъла на бедността чрез включване на жените 

в сектори, в които те са по-слабо представени, като например точни науки, 

технологии, инженерство и предприемачество, и призовава Комисията да 

включи целите за професионално обучение за жени в специфичните за всяка 

държава препоръки;" 

2-ра част: "подчертава ролята на неформалното образование; призовава държавите 

членки да включат инвестициите в образованието на момичетата и жените, 

насочени към засилването на техния потенциал, като неразделна част от своите 

икономики и планове за възстановяване; насърчава държавите членки да 

работят за подпомагане на младите жени в прехода между формалното 

образование и пазара на труда; подчертава, че е необходимо всички 

образователни институции да насърчават и популяризират демократичните 

ценности с оглед насърчаване на толерантността, активното гражданство, 

социалната отговорност и зачитането на различията, свързани с пола, 

малцинствата и етническите и религиозни групи; изтъква значението на спорта 

и физическото възпитание за преодоляването на предразсъдъците и 

стереотипите и техния потенциал за подпомагане на социално уязвими млади 

хора при преодоляването на житейските трудности;" 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "и трябва да включва силно застъпена 

перспектива на равенството между половете;" и ", включително въздействието 

върху неравнопоставеността между половете," 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "чрез въвеждането на съобразени с 

нуждите на семействата условия на труд, например гъвкаво работно време и 

възможност за дистанционна работа;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 13 

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

контекст" с изключение на думите "в този контекст" и "насърчаването на най-

добрите практики, наставничеството, женските ролеви модели и други форми 

на подкрепа за безработните жени;" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

съображение Д 

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

от държавите членки, " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 4 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "дълбоко" и "провеждани от 

Европейския съюз," 

2-ра част: тези думи 
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§ 9 

1-ва част: "отново изразява своето разочарование поради оттеглянето на директивата 

относно отпуска по майчинство след години на усилия, насочени към намиране 

на изход от безизходицата и по този начин гарантиране на по-добра защита на 

гражданите на ЕС; призовава Комисията да представи ново предложение и" 

2-ра част: "да представи ново предложение и да се съобрази с позицията на ЕП за 

повишаване на настоящия минимален гарантиран отпуск по майчинство от 14 

на 20 седмици напълно платен отпуск" 

3-та част: "и за задължително право на платен отпуск по бащинство; счита, че трябва да 

бъдат взети конкретни мерки във всички държави членки за подобряване на 

равновесието между професионалния и личния живот за жените; настоятелно 

призовава Комисията да включи по-стабилно социално измерение и цели, 

насочени към равенството между половете, в европейския семестър;" 

 
ALDE: 

§ 14 

1-ва част: "подчертава решаващото значение на: реформирането на 

макроикономическите, социалните и трудовите политики чрез привеждането 

им в съответствие с политиките в областта на равенството между половете, за 

да се гарантира икономическа и социална справедливост за жените; 

преразглеждането на методите, използвани за определяне на равнището на 

бедност, и разработването на стратегии за насърчаване на справедливото 

разпределение на благата;" 

2-ра част: "гарантирането на минимален доход и достойни заплати и пенсии и 

създаването на повече висококачествени работни места с права за жените; 

както и предоставянето на възможност на жените и момичетата да се 

възползват от обществени услуги с висок стандарт, включително по отношение 

на намаляването на различията между половете, когато става въпрос за 

подобряване на социалните услуги;" 

 
§ 38 

1-ва част: "констатира, че липсата на доходи на един от партньорите може да бъде важен 

фактор, който допринася за бедността и социалното изключване на жените; 

отбелязва" 

2-ра част: "често затрудненото положение на вдовиците и разведените жени, както и на 

самотните майки, на които съдиите са предоставили родителските права върху 

децата, за които е необходимо да се определи подходящо равнище на издръжка; 

отбелязва, че неизплащането на издръжка може да доведе самотните майки до 

бедност; изтъква факта, че разведените жени често страдат от дискриминация 

и бедност и че това е доказателство, че жените все още не са напълно 

независими икономически, което показва" 

3-та част: "необходимостта от бъдещи действия в областта на пазара на труда и 

преодоляването на различията в заплащането на мъжете и жените" 
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PPE, ECR: 

§ 5 

1-ва част: "призовава държавите членки и Комисията да разработват и използват 

наличните политически и финансови инструменти, включително пакета за 

„социални инвестиции“ за постигане на целите от Барселона; в този контекст 

призовава за оптимизиране на Европейския социален фонд (ЕСФ) и на 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за отдаване на приоритетно 

значение на създаването на публични и частни инфраструктури за грижи и 

помощ за деца и други зависими лица при ползването на социалните 

инвестиции и на Регламента за Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ)," с изключение на думите "и Комисията" 

2-ра част: "и Комисията" 

3-та част: "както и за използване на механизма за гъвкавост, въведен в рамките на Пакта 

за стабилност и растеж, за финансиране на образование и грижи в ранна детска 

възраст (ECEC);" 

4-та част: "предлага Комисията да предостави специфични ресурси чрез механизъм за 

съфинансиране за насърчаване на мерки за стимулиране на конкретни 

територии, страдащи от недостиг на образование и грижи в ранна детска 

възраст (ECEC) и в които процентът на заетост при жените е изключително 

нисък;" 

 
§ 22 

1-ва част: "приветства факта, че Комисията счита принципа за „равно заплащане за труд с 

равна стойност“ за една от ключовите области за действие в новата стратегия 

за равенство между половете;" 

2-ра част: "въпреки това изразява съжаление относно факта, че Комисията е публикувала 

само работен документ, като по този начин е понижила значението на своята 

стратегия за равенство между половете до това на вътрешен документ" 

3-та част: "поради това призовава Комисията да приеме съобщение за „Нова стратегия за 

равенството между половете и правата на жените в периода след 2015 г.“, така 

че включените цели и политики да могат да бъдат прилагани ефективно;" 

 
§ 36 

1-ва част: "призовава за пълно прилагане на Директива 2006/54/ЕО за прилагането на 

принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в 

областта на заетостта и професиите," 

2-ра част: "както и за това тя да бъде преразгледана с изискване предприятията да 

изготвят мерки или планове за равенство между половете," 

3-та част: "включително действия за премахване на сегрегацията, развитието на системи 

за заплащане и мерки за подкрепа на професионалното развитие на жените;" 
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§ 53 

1-ва част: "призовава за по-амбициозни действия за справяне с енергийната бедност, 

която в непропорционална степен засяга самотните жени, самотните родители, 

както и домакинствата, в които глава на семейството е жена;" 

2-ра част: "настоятелно призовава Комисията и държавите членки да дадат определение 

на понятието „енергийна бедност“, " 

3-та част: "което да взема под внимание свързаните с пола аспекти на явлението, и да 

включат това в бъдещата преработка на Директивата относно енергийните 

характеристики на сградите;"; 

4-та част: "изтъква важната роля на инициативите в рамките на общностите в областта на 

енергетиката, като например кооперации, за предоставяне на възможности на 

уязвимите потребители на енергия, и особено на жените, изправени пред 

бедност, социално изключване и маргинализация;" 

5-та част: "подчертава, че изменението на климата оказва голямо влияние върху 

бедността сред жените, тъй като жените са по-силно зависими от природните 

ресурси и разполагат с по-малко ресурси, за да се защитят от отрицателните 

последици от изменението на климата, като например въздействие върху 

здравето, суша, природни бедствия или преместване, свързано с промени в 

околната среда;" 

6-та част: "изразява съжаление във връзка с факта, че равенството между половете не е 

въведено систематично в политиките на ЕС за климата, и призовава 

институциите на Съюза да интегрират принципа на равенството между 

половете във всички политики и законодателството на ЕС в областта на 

климата;" 

 
§ 55 

1-ва част: "насърчава държавите членки и Комисията да събират статистически данни, 

разбити по полов признак, и да въведат нови отделни показатели по отношение 

на жените и бедността, като инструмент за наблюдение на въздействието на по-

широки социални, икономически и свързани със заетостта политики върху 

жените и бедността, с цел развитие на обмена на най-добри практики относно 

законодателни и бюджетни инструменти за борба с бедността," 

2-ра част: "като се акцентира върху групите, особено изложени на риск от бедност, 

включително, наред с другото, жените мигранти, жените от етнически 

малцинства, самотните жени, възрастните жени, жените с увреждания и 

жените, които остават у дома, за да се грижат за член на семейството," 

3-та част: "и без оглед на сексуална ориентация или полова идентичност;" 

 
съображение А 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "че независимо от това колко 

специфични са рисковите групи, като например възрастни жени, несемейни 

жени, самотни майки, лесбийки, бисексуални жени, транссексуални жени и 

жени с увреждания, равнището на бедност сред жените мигранти и жените от 

етническите малцинства е еднакво в целия ЕС;" 

2-ра част: "че независимо от това колко специфични са рисковите групи, като например 

възрастни жени, несемейни жени, самотни майки, лесбийки, бисексуални 

жени, транссексуални жени и жени с увреждания, равнището на бедност сред 

жените мигранти и жените от етническите малцинства е еднакво в целия ЕС;" с 

"лесбийки, бисексуални жени, транссексуални жени" 

3-та част: "лесбийки, бисексуални жени, транссексуални жени" 
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съображение Г 

1-ва част: "като има предвид, че в период на икономическа рецесия хората, изложени вече 

на риск от живот в бедност – които е по-вероятно да бъдат жени, се намират в 

уязвима позиция на пазарите на труда и по отношение на социалната 

сигурност, особено групите, подложени на множествена дискриминация;" 

2-ра част: "като има предвид, че проучването относно ЛГБТ лицата в ЕС констатира, че 

лесбийките, бисексуалните и транссексуалните жени са изправени пред 

непропорционален риск от дискриминация въз основа на тяхната сексуална 

ориентация или полова идентичност, дискриминация в областта на заетостта 

(19%), образованието (19%), жилищното настаняване (13%), здравеопазването 

(10%) и достъпа до социални услуги (8%);" 

3-та част: "като има предвид, че това води до непропорционален риск за тяхното 

икономическо и социално благополучие;" 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "Комисията, в тясно сътрудничество с", 

"законодателна", "всеобхватна и", "а именно по отношение на отпуска по 

майчинство, отпуска по бащинство, отпуска за отглеждане на дете и отпуска за 

полагащите грижи лица,", "предоставянето на", "индивидуално и 

непрехвърляемо " и "при възможно най-благоприятни условия" 

2-ра част: "Комисията, в тясно сътрудничество с" 

3-та част: "законодателна" 

4-та част: "всеобхватна и " 

5-та част: "а именно по отношение на отпуска по майчинство, отпуска по бащинство, 

отпуска за отглеждане на дете и отпуска за полагащите грижи лица," 

6-та част: "предоставянето на", "индивидуално и непрехвърляемо " 

7-ма част: "при възможно най-благоприятни условия" 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

1-ва част: "приканва Комисията да извърши оценка на въздействието на схемите за 

минимален доход в ЕС, както и да разгледа по-нататъшни стъпки, които да 

вземат предвид икономическите и социалните обстоятелства във всяка държава 

членка, а също и да направи оценка на това, дали схемите дават възможност на 

домакинствата да посрещат основни лични нужди;" 

2-ра част: "приканва Комисията да оцени въз основа на това начина и средствата за 

осигуряване на адекватен минимален доход над прага на бедността, възлизащ 

на 60 % от националния среден доход във всички държави членки в 

съответствие с националните практики и традиции, като същевременно се 

зачитат индивидуалните характеристики на държавите членки с цел 

подпомагане на социалното сближаване в целия ЕС" 

3-та част: "отново призовава настоятелно държавите членки да въведат минимална 

национална пенсия, която да не е по-ниска от прага на риск от бедност;" 

 
§ 50 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "правото на" и ", като се отдава особено 

внимание на жените, живеещи в бедност, жените с увреждания и жените 

мигранти" 

2-ра част: "правото на" 

3-та част: ", като се отдава особено внимание на жените, живеещи в бедност, жените с 

увреждания и жените мигранти" 
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9. Нетарифни бариери в единния пазар 

Доклад: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

ПГ + 339, 128, 52 

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ - 71, 355, 203 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 29 § оригинален 

текст 

ПГ + 315, 167, 40 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 310, 313, 7 

Съображение В § оригинален 

текст 

ПГ + 384, 49, 80 

съображение Д § оригинален 

текст 

ПГ + 330, 85, 103 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 470, 131, 30 
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Искания за поименно гласуване 

S&D: § 8 

ENF: съображение В, Д, §§ 1, 29 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: §§ 14, 32 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 52 

1-ва част: "призовава Комисията да задълбочи работата си по изпълнението и 

принципите, които са в основата на единния пазар; счита, че ранната намеса по 

отношение на национални мерки или процедури за изпълнение, които 

представляват необосновани нетарифни бариери, може да бъде ефективна и да 

бъдат постигнати резултати по-лесно отколкото чрез започване на процедури за 

нарушение; подчертава въпреки това, че за сериозни или постоянни пропуски 

или неправилно прилагане на правото на Съюза, Комисията трябва да използва 

всички налични мерки, включително отдаване на приоритет на производства за 

установяване на нарушение, за да гарантира пълно прилагане на 

законодателството на ЕС относно единния пазар" 

2-ра част: "и да гарантира структурни реформи в държавите членки;" 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1-ва част: "счита, че голям брой национални административни практики пораждат 

необосновани нетарифни бариери, включително изисквания за придаване на 

официален характер на документите от националните органи или служби;" 

2-ра част: "настоятелно призовава държавите членки да използват решения за 

електронното управление, което включва отдаването на приоритет на 

оперативната съвместимост и на електронните подписи, за да модернизират 

своите държавни администрации, опирайки се на примери като например в 

Естония и Дания, като предоставят повече и по-достъпни цифрови услуги за 

гражданите и предприятията, както и да улеснят трансграничното 

сътрудничество и оперативната съвместимост на държавните администрации, 

без това да засяга защитата на личните данни; счита, че използването на 

електронното управление представлява важен инструмент за дружествата, но 

че това не следва да изключва алтернативни начини за достъп до информация 

или да бъде в ущърб на гражданите, които нямат възможност да получат 

достъп до цифрови услуги;" 

 
§ 33 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "счита освен това, че при въвеждането 

на нови регулаторни мерки от държавите членки следва да се изискват по-

подробни обосновки;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 44 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "площта, на която се осъществява 

дейността, размера на предприятието или" 

2-ра част: тези думи 
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10. Стратегията за единния пазар 

Доклад: Lara Comi (A8-0171/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

ПГ + 488, 121, 13 

след § 4 2 ENF ПГ - 85, 510, 25 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 494, 75, 49 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4/ПГ + 480, 111, 29 

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 531, 81, 10 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 480, 127, 13 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 53 § оригинален 

текст 

ПГ + 487, 103, 29 

§ 54 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 421, 196, 4 

§ 58 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 65 3 ENF ПГ - 66, 542, 8 

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF ПГ - 68, 546, 3 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 496, 118, 6 

2/ПГ + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF ПГ - 110, 470, 17 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 496, 94, 28 

2/ПГ + 559, 48, 2 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 423, 163, 28 

4/ПГ + 528, 80, 3 

§ 84 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 367, 160, 84 

3/ПГ + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 297, 308, 2 

след § 87 6 ENF ПГ - 103, 484, 8 

§ 91 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 476, 119, 3 

§ 94 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 447, 157, 6 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 96 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 97 7 ENF ПГ - 92, 489, 25 

§ 106 § оригинален 

текст 

ПГ + 308, 258, 39 

§ 108 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение П 1 ECR ПГ - 157, 445, 3 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 423, 92, 54 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: § 71 

S&D: §§53, 106 

ENF: §§ 4, 71, 91 (2-ра част), изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: §§ 14 (2-ра част), 19 (4-та част), 21 (3-та част), 24 (2-ра част), 54 (2-ра част), 68 

(2-ра част), 71 (2-ра част), 82, 94 (2-ра част), изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: съображение Ж, §§ 7, 58, 14, 15 

EFDD: §§ 53, 82, 84, 106 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 31 

1-ва част: "подчертава, че икономиката на споделянето се развива бързо и че като 

променя начинът, по който много услуги и активи се предоставят и потребяват, 

тя може да насочва иновациите и е способна да създава допълнителни ползи и 

възможности за дружествата и потребителите на единния пазар; подчертава 

икономическите и социалните ползи и предизвикателства и ползите и 

предизвикателствата за околната среда, свързани с икономиката на 

споделянето; призовава Комисията да координира усилията на държавите 

членки за намиране на краткосрочни или дългосрочни законодателни решения 

по отношение на икономиката на споделянето;" 

2-ра част: "призовава Комисията и държавите членки да изготвят предложения с цел 

предотвратяване на злоупотреби в областта на заетостта и данъчното облагане 

в рамките на икономиката на споделянето;" 
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S&D: 

§ 66 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "и на постоянна нулева толерантност 

спрямо нарушенията на разпоредбите за единния пазар" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 85 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: , като същевременно избягват 

практиката на свръхрегулиране" и "изразява съгласие с включването в обхвата 

на процедурата за нотифициране, предвидена в Директива 2015/1535, на 

всички сектори, които не са обхванати от Директивата; " 

2-ра част: ", като същевременно избягват практиката на свръхрегулиране" 

3-та част: "изразява съгласие с включването в обхвата на процедурата за нотифициране, 

предвидена в Директива 2015/1535, на всички сектори, които не са обхванати 

от Директивата; " 

 
§ 86 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "се намалят изискванията при 

командироването на работници и по този начин", на чието място се добавя 

"могат"  

2-ра част: тези думи 

 
ENF: 

§ 91 

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

градоустройството не следва да се ползва като претекст за заобикаляне на 

правото на свободно установяване; припомня във връзка с това значението на 

правилното прилагане на Директивата за услугите;" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "за опростяване на регулаторната рамка 

и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 51 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: ", без да се засягат изключителните 

търговски права, предоставени съобразно режима на сертификатите за 

допълнителна закрила на защитени пазари" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 108 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "подчертава, че всяко подобно 

предложение трябва да зачита основния принцип на свобода на търговията;" и 

"отбелязва, че на пазарните оператори понякога се налага да правят подбор на 

пазара, за да функционират в рамките на набора от пазарни условия;" 

2-ра част: тези думи 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_BG.doc 32 PE 584.319 

ECR: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: ", които съставляват приблизително 10 

– 12% от общия брой европейски предприятия" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "благодарение на" и "държавите членки 

ще могат да осигурят регулаторна среда, която допуска възможността за 

неуспех и насърчава иновациите, но посочва, че разходите и последствията за 

дружествата в затруднение засягат не само собственика и акционерите на 

дружеството, а и неговите кредитори, служители и данъкоплатците; призовава 

Комисията да гарантира, че тази инициатива ще хармонизира производствата 

по несъстоятелност в целия ЕС и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 54 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "за хармонизация на рамковите правила 

на държавите членки за публично-частните партньорства," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 68 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да анализират ненужните 

ограничения в рамките на единния пазар, които не са обосновани с 

наложителни причини, свързани с обществения интерес, да предложат идеи за 

преодоляване на тези предизвикателства," 

2-ра част: "когато това е необходимо, и да докладват за това през 2017 г.;" 

 
§ 71 

1-ва част: "призовава Комисията да увеличи усилията си за идентифициране на 

евентуални нарушения на правото на ЕС от държавите членки още на ранен 

етап " 

2-ра част: "и да заеме твърда позиция срещу евентуални законодателни мерки, приети 

или в процес на разглеждане от националните парламенти, които биха могли да 

засилят разпокъсаността на единния пазар;" 

 
§ 94 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да анализират ненужните 

ограничения пред започването на търговия на дребно на единния пазар, които 

не са обосновани с наложителни причини, свързани с обществения интерес, да 

внесат предложения за преодоляването на тези " 

2-ра част: " проблеми, където е необходимо, и да докладват за това през пролетта на 2017 

г.; " 
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ENF, ECR: 

§ 19 

1-ва част: "приветства решимостта на Комисията да се преодолее липсата на данъчна 

координация в рамките на ЕС, и по-специално трудностите, пред които са 

изправени МСП в резултат на сложността на различаващите се национални 

разпоредби относно данъка върху добавената стойност (ДДС); изразява пълна 

подкрепа за Комисията, що се отнася до реформата на ДДС;" 

2-ра част: "призовава Комисията да обмисли по какъв начин новите правила относно 

мястото на доставка за ДДС върху цифровите услуги могат да бъдат изменени, 

така че да се вземат под внимание специфичните потребности на малките 

предприятия и микропредприятията; " 

3-та част: "призовава Комисията да прецени доколко е осъществимо едно по-задълбочено 

координиране " 

4-та част: "и по-специално, да направи оценка на възможността за прилагането на 

опростен ДДС (за една и съща категория стоки) в сектора на електронната 

търговия" 

 
EFDD, ECR: 

§ 21 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) и" и "приветства намерението на Комисията да използва 

средствата по програмата COSME за финансиране на информационни 

кампании, насочени към иновативни новосъздадени МСП;" 

2-ра част: "Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)  и" 

3-та част: "приветства намерението на Комисията да използва средствата по програмата 

COSME за финансиране на информационни кампании, насочени към 

иновативни новосъздадени МСП;" 

 
ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

1-ва част: "отправя отново призив за бързото приемане от Съвета на пакета относно 

безопасността на продуктите и надзора на пазара и призовава Комисията да 

изпълни пълноценно функцията си на улесняващ намирането на решение 

фактор в този контекст;" 

2-ра част: "подчертава, че е важно да се предоставя подходяща информация за 

продуктите на дребно," 

3-та част: "и по-специално обозначаването на страната на произход," 

4-та част: "което е от решаващо значение за защитата на потребителите и за засилването 

на борбата срещу фалшифицирането;" 
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ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

1-ва част: "подчертава, че регулаторните различия между държавите членки по 

отношение на различаващите се изисквания относно етикетирането или 

качеството създават ненужни пречки за дейността на доставчиците на стоки и 

за защитата на потребителите; подчертава добавената стойност на 

екомаркировката; призовава Комисията да направи оценка на това кои етикети 

са съществени за предоставянето на информация на потребителите и кои не" 

2-ра част: "и да обмисли възможността за въвеждането на задължителна схема за 

предоставянето на основна по значение информация за ръчно изработените и 

промишлените продукти, както беше направено, например, в сектора за 

производство на мебели на равнището на ЕС," 

3-та част: "така че да се предоставя на потребителите основна по значение информация и 

да се осигури еднородност на качеството на продуктите в различните държави 

членки;" 

4-та част: "счита, че подобна инициатива ще бъде от полза за потребителите, 

предприятията и търговските оператори, като ще осигури прозрачност, 

подходящо признаване на европейските продукти и хармонизирани правила за 

операторите на единния пазар;" 

 


