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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. Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол 

към Рамковата конвенция на Световната здравна организация*** 

Препоръка: Adam Szejnfeld (A8-0154/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 608, 11, 14 

 

 

 

2. Еднакви технически предписания за колесни превозни средства: 

Споразумение на ИКЕ на ООН *** 

Препоръка: Bernd Lange (A8-0185/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 589, 46, 11 

 

 

 

3. Търговско споразумение между ЕС и Колумбия и Перу (присъединяване 

на Хърватия) 

Препоръка: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0155/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 557, 17, 79 

 

 

 

4. Засилено сътрудничество в областта на режимите на имуществени 

отношения на международните двойки*** 

Препоръка: Jean-Marie Cavada (A8-0192/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 550, 68, 36 
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5. Премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия: протокол 

към Рамковата конвенция на Световната здравна организация*** 

Препоръка: Martina Anderson (A8-0198/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 598, 25, 35 

 

 

 

6. Пазарите на финансови инструменти***I 

Доклад: Markus Ferber (A8-0126/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 2 

2 комисия  +  

Блок № 1 1 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 502, 158, 6 

 

 

 

7. Пазарите на финансови инструменти, пазарната злоупотреба и 

сетълмента на ценни книжа***I 

Доклад: Markus Ferber (A8-0125/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 2 

2 комисия  +  

Блок № 1 1 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 504, 157, 9 
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8. Предложение за назначаване на Римантас Шаджус за член на Сметната 

палата 

Доклад: Bart Staes (A8-0183/2016) (тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за 
дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: назначаване на 

Римантас Шаджус 

 + 498, 120, 53 

 

 

 

9. Доклад на ЕС за 2015 г. относно съгласуваността на политиките за 

развитие 

Доклад: Cristian Dan Preda (A8-0165/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 1 докладчик  +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 349, 309, 9 

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 369, 290, 8 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 289, 372, 9 

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 367, 305, 2 

съображение Е § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 357, 308, 8 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 79, 72 

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 24, съображения Д, Е 

ECR: §§ 15, 24, 27, 41, 42 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 27 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "и призовава Комисията да разшири 

обвързващите рамки, за да се обхванат други сектори" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 33 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "да се стреми към създаването на нов 

междуправителствен орган под егидата на ООН за международно 

сътрудничество по данъчните въпроси и да предостави необходимите ресурси, 

за да може този орган да функционира ефективно с цел" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 11 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "призовава правителствата на държавите 

членки да включат СПР в правно обвързващ акт и да определят план за 

действие за съгласуваност на политиките за устойчиво развитие (СПУР), за да 

я приведат в действие;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: "подчертава необходимостта ЕС да инвестира повече средства в основан на 

доказателства анализ на СПР;" 

2-ра част: "призовава Комисията незабавно да посочи несъответствия и да изготви анализ 

на породените от тях разходи, както и да разработи подходящи механизми за 

мониторинг и проследяване на напредъка в областта на СПР; призовава също 

така Комисията да включи в анализа си предложения относно начините за 

избягване и справяне с несъответствия между различните политики; освен това 

подчертава необходимостта от подобряване на позоваванията на СПР в 

програмните документи;" 

 
§ 21 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "подчертава, че ЕС има нужда от повече 

хармонизация на политиките в областта на миграцията, както в рамките на 

самия Съюз, така и с международните му партньори;", "подчертава значението 

на развитието на една обща политика в областта на убежището и 

имиграцията;" и "припомня, че жените и момичетата, които са бежанци или 

мигранти, са особено уязвими по отношение на сексуално насилие и 

експлоатация и че перспективата на равенството между половете трябва да 

бъде интегрирана в политиката на ЕС в областта на миграцията;" 

2-ра част: "подчертава, че ЕС има нужда от повече хармонизация на политиките в 

областта на миграцията, както в рамките на самия Съюз, така и с 

международните му партньори;" 

3-та част: "подчертава значението на развитието на една обща политика в областта на 

убежището и имиграцията;" 

4-та част: "припомня, че жените и момичетата, които са бежанци или мигранти, са 

особено уязвими по отношение на сексуално насилие и експлоатация и че 

перспективата на равенството между половете трябва да бъде интегрирана в 

политиката на ЕС в областта на миграцията;" 
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§ 40 

1-ва част: "призовава за решителни действия от страна на ЕС, неговите държави членки и 

всички международни партньори при изпълнението на последното 

споразумение в областта на климата COP21 от Париж; подчертава, че ЕС и 

другите развити държави трябва да продължат да подкрепят действията в 

областта на климата, имащи за цел намаляване на емисиите и изграждане на 

устойчивост към последиците от изменението на климата в развиващите се 

страни и по-специално в най-слабо развитите страни; във връзка с това 

припомня решаващото значение на осигуряването на подходящо финансиране; 

подкрепя процеса на енергиен преход в ЕС и преминаване към енергия от 

възобновяеми източници във връзка с това; подчертава, че неуспехът да се 

ограничи глобалното затопляне под 2°C може да подрони постиженията в 

областта на развитието;" 

2-ра част: "призовава ЕС да поеме проактивна роля в преодоляването на свързаните с 

изменението на климата предизвикателства от световен мащаб като определи 

стратегически приоритети на всички равнища и във всички сектори, както и да 

изготви и прилага нови задължителни цели, свързани с климата, енергийната 

ефективност и възобновяемите енергии в съответствие със Споразумението от 

Париж;" 

 
PPE, ECR: 

§ 30 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "данък върху финансовите транзакции" и 

"данък върху въглеродните емисии, налози върху самолетните билети, рентите 

от природни ресурси и т.н." 

2-ра част: "данък върху финансовите транзакции" 

3-та част: "данък върху въглеродните емисии, налози върху самолетните билети, рентите 

от природни ресурси и т.н." 
 

 

10. Новият  алианс за подобряване на продоволствената сигурност и 

изхранването 

Доклад: Maria Heubuch (A8-0169/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 419, 254, 1 

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15, тире 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 418, 250, 3 

2 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34, тире 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34, тире 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 601, 55, 14 

§ 34, тире 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 36 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 296, 20 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 66 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 72 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 399, 222, 42 

§ 85 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 88 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 26 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 37 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение В § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 416, 242, 10 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 577, 24, 69 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 2 (1-ва част), 25 (1-ва част), 34 (тире 2) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 28, 72, 85, съображение В 

PPE: позовавания 26, 37, §§ 3, 15 (тире 2), 18, 36, 66, 72, 85, 88 
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Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 2 

1-ва част: "констатира, че политиките за инвестиране в селското стопанство най-вече се 

съсредоточават върху широкомащабно придобиване на земя и върху 

ориентирано към износ селско стопанство, което обикновено не е свързано с 

местните икономики; отбелязва, че развитието на мащабно напояване в 

целевите географски области на Новия алианс за подобряване на 

продоволствената сигурност и изхранването могат да намалят наличието на 

вода за други потребители, като дребномащабни земеделски стопани или 

животновъди; подчертава, че при тези обстоятелства способността на мега-

ПЧП да допринасят за намаляването на бедността и продоволствената 

сигурност трябва да бъде критично оценена и подобрена; " 

2-ра част: "подчертава, че земеделските инвестиционни политики следва да са свързани с 

развитието на местната икономика и да го подкрепят, като това включва 

дребните и семейните земеделски стопанства; припомня, че насоките на ФАО 

за стопанисване препоръчват сигурен достъп до земя, за да се даде възможност 

на семействата да произвеждат храни за собствено потребление и за 

увеличаване на доходите на домакинството; подчертава необходимостта 

широкомащабните инвестиции на базата на земя в Африка да се основават на 

тези насоки, като се гарантира на дребните земеделски стопани и местните 

общности достъп до земя, насърчава се инвестирането в МСП на местно 

равнище и се гарантира, че ПЧП допринасят за продоволствената сигурност и 

за намаляване на бедността и неравенството;" 

 
§ 25 

1-ва част: "отбелязва, че многонационалните дружества, развиващи дейност в рамките на 

Новия алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването, 

насърчават широкомащабно договорно земеделие, което създава риск от 

маргинализиране на дребните производители;" 

2-ра част: "призовава десетте африкански държави, участващи в Новия алианс за 

подобряване на продоволствената сигурност и изхранването, да гарантират, че 

договорното земеделие е от полза както за купувачите, така и за местните 

доставчици; за тази цел счита, че е от съществено значение да се засилят 

например организациите на земеделските стопани, така че да се подобрят 

позициите на земеделските производители при договаряне;" 

 
PPE: 

§ 22 

1-ва част: "призовава всички писма за намерение в обхвата на РСД да бъдат изцяло 

публикувани;" 

2-ра част: "подчертава необходимостта от силни институционални и правни рамки, за да 

се гарантира справедливо разпределение на рисковете и ползите; подчертава, 

че активното участие на гражданското общество в Новия алианс за 

подобряване на продоволствената сигурност и изхранването е от решаващо 

значение, за да се увеличи прозрачността и да се гарантира, че целите му са 

изпълнени; отбелязва, че диалогът и консултациите с всички групи на 

гражданското общество трябва да се насърчават;" 
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§ 34, тире 1 

1-ва част: "да осигурят отворени и приобщаващи договорености, които да отдават 

приоритет на правата, нуждите и интересите на тези, които са законни 

носители на правата върху земята, особено дребни и малки семейни 

стопанства; да гарантират по-конкретно, че" 

2-ра част: "всички общности, живеещи на земя, чиято собственост и/или контролът върху 

нея се прехвърля, дават своето свободно, предварително и информирано 

съгласие за това;" 

 
§ 34, тире 6 

1-ва част: "да гарантират, че принципът на свободното, предварително и информирано 

съгласие се съблюдава" 

2-ра част: "за всички общности, засегнати от заграбването на земя, и че се провеждат 

консултации за гарантиране на равното участие на всички местни общностни 

групи, по-специално на онези, които са най-уязвими и маргинализирани;" 

 
§ 59 

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

2-ра част: "и изхранването" 
 

 

11. Оценка на международните счетоводни стандарти (МСС) 

Доклад: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0172/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 559, 36, 80 

 

 

 

12. Операции за подкрепа на мира  - ангажиментът, поет от Европейския 

съюз, по отношение на ООН и Африканския съюз 

Доклад: Geoffrey Van Orden (A8-0158/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 483, 173, 19 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 485, 148, 35 

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 491, 110, 73 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 9 (3-та част), 18 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 6, 13, 16, 22 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

позоваване 8 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "от 14 юни 2012 г., озаглавен „План за 

действие за укрепване на подпомагането от ЕС по линия на ОПСО за 

мироопазващите дейности на ООН“, и документа" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Н 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "провежда дейности за консултации и 

обучение в рамките на мисиите си по линия на ОПСО и" 

2-ра част: тези думи 
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ECR, EFDD: 

§ 9 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "отбелязва завършените и текущите 

мисии по линия на ОПСО, насочени към поддържане на мира, предотвратяване 

на конфликти и укрепване на международната сигурност," и "призовава ЕС да 

положи допълнителни усилия за улесняване на приноса на държавите членки;" 

2-ра част: "отбелязва завършените и текущите мисии по линия на ОПСО, насочени към 

поддържане на мира, предотвратяване на конфликти и укрепване на 

международната сигурност," 

3-та част: "призовава ЕС да положи допълнителни усилия за улесняване на приноса на 

държавите членки;" 
 

 

13. Нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни 

Доклад: Edward Czesak (A8-0173/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 35 1 AGRI  +  

4 AGRI  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 600, 48, 24 

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменения 1, 4 
 

Разни: 

Изменения 2 и 3 бяха оттеглени. 
 

 

14. Технологични решения за устойчиво селско стопанство в ЕС 

Доклад: Anthea McIntyre (A8-0174/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 491, 142, 36 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 365, 291, 15 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 332, 334, 4 

3/ПГ + 336, 331, 3 

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 621, 22, 28 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 445, 195, 25 

3/ПГ - 282, 360, 25 

§ 28 § оригинален 

текст 

ПГ - 266, 334, 70 

§ 30 § оригинален 

текст 

ПГ - 291, 339, 42 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ - 308, 357, 10 

2 ↓  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 384, 270, 17 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 481, 178, 6 

3/ПГ - 132, 534, 6 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 46 § оригинален 

текст 

ПГ - 294, 371, 7 

§ 47 § оригинален 

текст 

ПГ - 300, 365, 4 

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 70 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 319, 339, 16 

§ 74 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 547, 97, 23 

2/ПГ + 348, 308, 11 

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ - 329, 330, 12 

2/ПГ + 514, 99, 52 

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 503, 144, 22 

3/ПГ + 493, 163, 9 

съображение И § оригинален 

текст 

ПГ + 508, 149, 15 

съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение С § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 454, 177, 42 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 25 

S&D: §§ 28, 30, 31 (1-ва част), 46, 47, 74 

Verts/ALE: §§ 24 (2-ра и 3-та част), 28, 30, 31 (1-ва част), 42 (3-та част), 70 (2-ра част), 74 

(2-ра част), съображение В (2-ра част и 3-та част), И 

EFDD: §§ 5 (1-ва част), 27 (1-ва част), 28, 30, 31 (1-ва част), 42 (1-ва част), 47, 74, 

съображения Б (2-ра част), В (1-ва част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 20 

S&D: § 41 

GUE/NGL: §§ 8, 28, 30, 31, 46, 47 

Verts/ALE: §§ 46, 47 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE 

съображение Р 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "докато наличието на огнища на 

вредители се увеличи" 

2-ра част: тези думи 

 
Съображение С 

1-ва част: "като има предвид, че недостатъчните решения за растителна защита за 

специални култури застрашават качеството, многообразието и устойчивото 

производство на хранителни култури в ЕС," 

2-ра част: "което има пряко въздействие, оценявано на над 1 милиард евро, включително 

производствени загуби и допълнителни разходи за земеделските стопани;" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 31 

1-ва част: "признава възможностите за нови технологии за целенасочено култивиране на 

конкретни свойства и селекция при животните, в това число тези, които имат 

ползи за благосъстоянието или здравето, като например едър рогат добитък без 

рога или устойчивост на прионови заболявания;" 

2-ра част: "подчертава, че е необходимо тези техники да се проучват и регулират по 

подходящ начин, преди да бъдат прилагани, с оглед на възможното им 

въздействие върху здравето на човека, върху здравето и благосъстоянието на 

животните, както и върху околната среда и биологичното разнообразие;" 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 5 

1-ва част: "изразява убеждение, че икономическото развитие и устойчивото производство 

не се изключват взаимно и са постижими чрез иновации; подчертава 

необходимостта от подкрепа на иновациите в технологиите и управлението 

чрез осигуряване на регулаторна съгласуваност, яснота и простор за 

предприемачество и настоятелно призовава Комисията да гарантира, че 

иновациите се вземат изрично предвид при предстоящите прегледи и реформи 

на съответното законодателство; изтъква факта, че европейското селско 

стопанство е в състояние да осигури висококачествени продукти с висока 

добавена стойност наред с печеливши и основани на знанието решения" 

2-ра част: "за изхранването на увеличаващото се и все по-взискателно световно 

население;" 

 
§ 58 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "интелигентните в климатично 

отношение" 

2-ра част: тези думи 

 
Съображение В 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "повече" и "и в световен мащаб" 

2-ра част: "повече" 

3-та част: "и в световен мащаб" 

 
S&D, Verts/ALE: 

§ 8 

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

2-ра част: тази дума 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 24 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "прагматично и предоставящо 

възможности " и "така че селекционерите да не бъдат възпрепятствани от 

сложността и разходите в резултата на използването на див материал с цел 

въвеждане на нови характеристики, като например устойчивост срещу болести 

и вредители, хранителни качества и екологична издръжливост;" 

2-ра част: "прагматично и предоставящо възможности" 

3-та част: "така че селекционерите да не бъдат възпрепятствани от сложността и 

разходите в резултата на използването на див материал с цел въвеждане на 

нови характеристики, като например устойчивост срещу болести и вредители, 

хранителни качества и екологична издръжливост;" 

 
S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

§ 27 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "иновативното" и "на растения и 

животни" 

2-ра част: "иновативното" 

3-та част: "на растения и животни" 
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§ 42 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "веществата", "включително" и 

"временно одобрение за използване и" 

2-ра част: "веществата" и "включително"  

3-та част: "временно одобрение за използване и" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 32 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 70 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "нововъзникващите технологии да 

продължат да се развиват в ЕС, да не са затруднени от ненужни и 

обременителни разпоредби и да имат право да показват и да водят до желания 

резултат и ползите от тяхното прилагане, като се има предвид" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 74 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "основани на риска" 

2-ра част: тези думи 

 
ENF, S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD: 

съображение Б 

1-ва част: " като има предвид, че очакваното увеличение на населението на света ще 

изисква увеличаване на производството и снабдяването с хранителни продукти 

с между 60% и 110% за задоволяване на това търсене, въз основа на редица 

приблизителни оценки, получени чрез различни модели и допускания;" 

2-ра част: "като има предвид, че средно поне една трета от произведените храни се 

разхищава, а в някои сектори – почти половината, и като има предвид, че един 

от най-ефективните начини за посрещане на очакваното търсене, без да се 

изчерпват оскъдните ресурси, е да се увеличи производството чрез използване 

на технологични решения, да се подобрят средствата за разпространение и да 

се реши въпроса с разхищаването на храни;" 
 

 

15. Насърчаване на иновациите и на икономическото развитие в рамките 

на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства 

Доклад: Jan Huitema (A8-0163/2016) 

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 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 290, 13 

3 +  

4/VE + 340, 315, 7 

5 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 329, 307, 24 

4 +  

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 325, 334, 5 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 474, 115, 54 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 6, 10, 11, 32, съображение А 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 31 

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

2-ра част: тази дума 

 
съображение В 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "  е необходимо производителността в 

селското стопанство да се удвои до 2030 г.., като" и "същевременно" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение И 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "се увеличи и" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Й 

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

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 33 

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

2-ра част: тази дума 
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EFDD, S&D: 

§ 32 

1-ва част: "призовава за непрекъснато разработване на иновативни методи, като все пак 

се запазят европейските банки за семена, което е от жизненоважно значение за 

нови и разнообразни сортове с по-висок добив, по-добра хранителна стойност, 

по-добра устойчивост на болести от вредители и неблагоприятни 

метеорологични условия и за улесняване на по-голямо биологично 

разнообразие; посочва, че техниките за развъждане могат да предоставят 

възможности за намаляване на екологичното въздействие на конвенционалното 

селско стопанство; предупреждава срещу блокирането в химическа зависимост 

при по-новите сортове; " 

2-ра част: "изразява неодобрение по отношение на съществуващите административни и 

регулаторни тежести за предприятията и" 

3-та част: "насърчава местни селскостопански програми за развъждане; подчертава, че е 

необходима предпазливост при одобряването на нови сортове;" 

4-та част: "настоятелно призовава Комисията да насърчи използването на нови техники, 

които са преминали през подходяща оценка на риска, когато това е необходимо, 

и са в пълно съответствие с принципа на предпазните мерки, и да осигури 

достъп до биологични материали за малките и средни предприятия в 

животновъдния сектор и очаква от нея да окаже силна подкрепа на иновациите 

в това отношение;" 

5-та част: "не одобрява настоящото решение на разширения апелативен състав на 

Европейското патентно ведомство (ЕПВ) от 25 март по дела G2/12 и G2/13;" 

 
EFDD, ENF, S&D: 

Съображение А 

1-ва част: "като има предвид, че по оценки на Организацията на ООН за прехрана и 

земеделие (ФАО) очакваното увеличаване на световното население на 9,1 

милиарда до 2050 г. ще направи наложително повишаването към тази дата на 

производството на храни с 60% и на добивите от посевите в развитите държави 

с 24%, като същевременно бъдат запазени ресурси за бъдещите поколения и 

бъдат предотвратени разхищаването и загубите на храни, които понастоящем 

представляват над една трета от световното производство;" с изключение на 

думите "повишаването към тази дата на производството на храни с 60% и на 

добивите от посевите в развитите държави с 24%, като" 

2-ра част: "повишаването към тази дата на производството на храни с 60% и на добивите 

от посевите в развитите държави с 24%, като" с изключение на думите "с 60 

%", "с 24 %", "в развитите държави" 

3-та част: "с 60 %", "с 24 %", "в развитите държави" 

4-та част: "по оценки на ФАО ще има само 4,3% увеличение на обработваема земя до 

2050 г., което ще изисква по-добро управление на природните ресурси, за да се 

предотврати деградацията на почвите, наред с други въпроси;" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

съображение Г 

1-ва част: "като има предвид, че нарастването на населението, по-високите средни доходи 

и променящото се потребителско поведение ще доведат до промяна на 

хранителните предпочитания," 

2-ра част: "които по-специално ще се изразят в по-голямо търсене на преработени храни 

и животински протеини, като месо и млечни произведения;" 

 


