
P8_PV(2016)06-08(VOT)_BG.doc 1 PE 584.726 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Създаване на анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения 

и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза по отношение 

на изпирането на пари, избягването на данъци и укриването на данъци, 

нейните правомощия, числен състав и мандат  

Предложение за решение: B8-0745/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за решение B8-0745/2016 (Председателски съвет) 

гласуване: решение (текстът 

като цяло) 

 +  

 

 

 

2. Споразумение между ЕС и Палау за премахване на визите за краткосрочно 

пребиваване*** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Тонга за премахване на визите за краткосрочно 

пребиваване*** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 595, 52, 20 
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4. Споразумение между ЕС и Колумбия за премахване на визите за 

краткосрочно пребиваване*** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 584, 56, 27 

 

 

 

5. Разширяване на търговията с продукти на информационните технологии 

(СИТ)*** 

Препоръка: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Подлагане на контрол на новото психоактивно вещество α-PVP* 

Доклад: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 646, 7, 21 

 

 

7. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към 

Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море 

с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси 

Междинен доклад: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 640, 8, 33 
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8. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към 

Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море 

по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси 

Междинен доклад: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 638, 7, 35 

 

 

9. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между 

Европейския съюз и Филипините (присъединяване на Хърватия)*** 

Препоръка: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между 

Европейския съюз и Филипините (одобрение)*** 

Препоръка: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между 

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

Филипини, от друга страна 

Доклад: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

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 

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 556, 62, 59 

 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 16 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "по целесъобразност посредством 

публично-частни партньорства" 

2-ра част тези думи 
 

 

12. Макрофинансова помощ за Тунис***I 

Доклад: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

член 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

член 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

член 4, § 3, буква б) 5з GUE/NGL  -  

след съображение 4 1 GUE/NGL  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 561, 76, 42 
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13. Правила срещу определени практики за избягване на данъци* 

Доклад: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

комисия  +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

8 комисия разд.   

1 +  

2 -  

9 комисия разд.   

1 +  

2 -  

12 комисия поотд. -  

17 комисия разд.   

1 +  

2 +  

36 комисия разд.   

1 +  

2 -  

54-57 комисия ПГ + 586, 84, 8 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

58 комисия ПГ - 166, 507, 3 

59 комисия ПГ - 162, 509, 3 

60 комисия ПГ - 165, 509, 4 

61 комисия ПГ - 165, 508, 4 

62 комисия ПГ - 124, 525, 26 

63 комисия ПГ + 544, 121, 12 

66 комисия поотд. -  

67 комисия поотд. -  

71 комисия поотд. -  

75 комисия поотд. -  

78 комисия поотд. -  

79 комисия поотд. -  

член 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

ПГ - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 комисия разд.   

1/ПГ + 608, 59, 10 

2/ПГ + 535, 128, 10 

член 4, след § 2 100 Verts/ALE  -  

член 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

ПГ - 142, 357, 179 

49 комисия  +  

член 4, след § 5 95 ECR ПГ - 106, 567, 5 

след член 4 109 GUE/NGL ПГ - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL ПГ - 120, 518, 40 

53 комисия  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 6, § 1 102 S&D разд.   

1 +  

2 +  

65 комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

3/ПГ ↓  

член 7, § 3 69 комисия ПГ - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

член 7, след § 3 98 ALDE  +  

член 8, § 1, буква б) 72 комисия ПГ - 172, 483, 23 

104 S&D разд.   

1 +  

2/ЕГ - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

член 8, § 2, алинея 1 105 S&D разд.   

1 +  

2 +  

76 комисия  ↓  

след съображение 7 101 S&D  +  

15 комисия  ↓  

Съображение 9 18 комисия ЕГ - 312, 342, 21 

96 РРЕ  +  

след съображение 9 20 комисия  -  

97 РРЕ  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение 11 106 GUE/NGL  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 486, 88, 103 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: изменения 46, 72, 95 

GUE/NGL: изменения 107, 108, 109, 111 

EFDD: изменения 54-63, 65, 69 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменения 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: изменение 63 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

изменение 102 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "непроизлизащи от активна стопанска 

дейност" и "С цел да може да се възползва от освобождаване от данък, данъчно 

задълженото лице трябва да докаже пред данъчните органи, че чуждестранният 

доход произтича от активна стопанска дейност, подкрепена от съответния 

персонал, оборудване, активи и помещения, които обосновават приходите, 

отнесени към нея." 

2-ра част тези думи 

 
PPE: 

изменение 8 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "и  лицензионните възнаграждения" 

2-ра част тези думи 

 
изменение 9 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "или лицензионни възнаграждения", "и 

лицензионните възнаграждения" и "и лицензионните възнаграждения" 

2-ра част тези думи 

 
изменение 36 

1-ва част Целият текст с изключение на буква г) 

2-ра част буква г) 

 
изменение 104 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "тази ставка се оценява въз основа на 

печалбата преди прилагането на операциите, въведени от тези държави за 

намаляване на облагаемата основа, към която се прилага ставката;" 

2-ра част тези думи 

 
изменение 105 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "данъчно задълженото лице може да 

докаже, че" 

2-ра част тези думи 
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Verts/ALE: 

изменение 17 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "и при липса на стабилна данъчна 

спогодба със сходни последици с тази държава" 

2-ра част тези думи 

 
ECR: 

изменение 46 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "20%" 

2-ра част "20%" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

изменение 65 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "непроизлизащи от активна стопанска 

дейност" и "15 %" 

2-ра част "непроизлизащи от активна стопанска дейност" 

3-та част "15 %" 
 

Разни въпроси 

Мари-Кристин Вержиа оттегли подписа си от всички изменения на групата GUE/NGL. 
 

 

14. Последващи действия след резолюцията на Европейския парламент относно 

доклада на Сената на САЩ относно използването на изтезания от ЦРУ 

Предложения за резолюции: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0580/2016 (комисия LIBE) 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 343, 323, 8 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

ПГ - 333, 334, 9 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 346, 305, 24 

2/ПГ + 341, 304, 27 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 242, 411, 20 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 341, 314, 18 

2/ПГ - 195, 443, 37 

след § 19 3 ALDE  +  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2/ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ПГ - 329, 330, 14 

Съображение Б § оригинален 

текст 

ПГ + 342, 309, 27 

Съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение М § оригинален 

текст 

ПГ + 338, 282, 57 

Съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 329, 299, 49 

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-0584/2016  РРЕ ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: §§ 5 (2-ра част), 16, 17 (2-ра част), 19, 22, 24 (2-ра част), съображения Б, М, 

окончателно гласуване 

Verts/ALE: изменение 2, окончателно гласуване B8-0580/2016, окончателно гласуване B8-

0584/2016 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 3, 10, съображение З 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 19 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "Богдан Ауреску" и "Джордже Чамба" 

2-ра част тези думи 
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PPE: 

§ 5 

1-ва част "изразява съжаление поради факта, че е била организирана само една 

междупартийна мисия за установяване на фактите в Румъния през септември 

2015 г.;" 

2-ра част "призовава за организирането на повече на брой мисии за установяване на 

фактите от Европейския парламент в държавите членки, които бяха посочени в 

проучването на Сената на САЩ относно програмата на ЦРУ за задържане и 

разпити като съучастници в тази програма, като например Литва, Полша, 

Италия и Обединеното кралство;" 

 
§ 13 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "Йоан Талпес" 

2-ра част тези думи 

 
§ 17 

1-ва част "приветства усилията, положени до момента от Румъния, и призовава Сената 

на Румъния да разсекрети останалите класифицирани части на доклада от 2007 

г., а именно приложенията, на които се основават заключенията от 

разследването, извършено от Сената на Румъния; отново призовава Румъния да 

разследва твърденията за съществуването на тайни затвори," 

2-ра част "да подложи на съдебно преследване лицата, участвали в тези операции, като 

се вземат предвид всички излезли наяве нови доказателства, и да приключи 

разследването като неотложен въпрос;" 

 
§ 24 

1-ва част "приветства неотдавнашните положителни стъпки на президента Обама във 

връзка с непрестанните му усилия за закриването на центъра за задържане във 

военната база на САЩ в залива Гуантанамо, Куба, и за гарантирането на 

освобождаването на задържаните, срещу които няма повдигнато обвинение; 

призовава САЩ да откликнат на загрижеността, проявена от международните 

органи по правата на човека във връзка с човешките права на задържаните 

лица в Гуантанамо, включително във връзка с техния достъп до адекватна 

медицинска помощ и мерки за рехабилитация на оцелелите от изтезания; 

подчертава, че президентът Обама в речта си за състоянието на Съюза, 

произнесена на 20 януари 2015 г., отново заяви своята решимост да изпълни 

предизборното си обещание от 2008 г. за закриване на затвора в залива 

Гуантанамо и също така приветства плана, който изпрати на Конгреса на 23 

февруари 2016 г.;" 

2-ра част "призовава държавите членки да предоставят убежище на затворниците, които 

са били официално определени за освобождаване;" 

 
съображение Г 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "нарушаване на принципа за забрана за 

връщането и" 

2-ра част тези думи 
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съображение Ж 

1-ва част "като има предвид, че на 9 декември 2015 г. се навършва една година от 

публикуването на проучването на специалния комитет на Сената на САЩ по 

разузнаването (SSCI) относно програмата на ЦРУ за задържане и разпити и 

използването в нейните рамки на различни форми на изтезания на задържани 

лица между 2001 и 2006 г.; като има предвид, че проучването разкри нови 

факти, които подкрепят твърденията, че редица държави – членки на ЕС, 

техните органи и длъжностни лица, както и служители на техните служби за 

сигурност и разузнавателни служби, са действали в съучастие с програмата на 

ЦРУ за тайно задържане и извънредни предавания, понякога чрез корупционни 

средства, основаващи се на предоставянето на значителни по своя размер суми 

от страна на ЦРУ в замяна на тяхното сътрудничество; като има предвид, че 

проучването не доведе до никакво търсене на отговорност в САЩ за 

програмите на ЦРУ за предаване и тайно задържане;" 

2-ра част "като има предвид, че за съжаление САЩ не са сътрудничили на европейските 

разследвания относно европейското съучастие в програмите на ЦРУ, и като има 

предвид, че до момента нито един извършител не е бил подведен под 

отговорност;"  

 
съображение Н 

1-ва част "като има предвид, че заслужава съжаление фактът, че членовете на мисията за 

установяване на факти в Букурещ на парламентарната комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи не са получили достъп до сградата на 

Националния регистър за класифицирана информация (ORNISS)," 

2-ра част "за която се съобщава, че е била използвана като място за задържане;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "ръководени от предходната 

администрация на САЩ" 

2-ра част тези думи 

 
§ 18 

1-ва част "отбелязва, че данните, събрани по време на разследването, извършено от 

литовската парламентарна комисия по национална сигурност и отбрана на 

Сейма (CNSD) във връзка с участието на Литва в програмата на ЦРУ за тайно 

задържане, не са били направени публично достояние, и призовава за 

публикуването на всички данни," 

2-ра част "заедно с необходимите промени;"   

 
§ 21 

1-ва част "призовава за засилване на редовния и структуриран междупарламентарен 

диалог между ЕС и САЩ, по-специално между комисията на Европейския 

парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и 

съответните колеги в Конгреса на САЩ и Сената на САЩ, като се използват 

всички възможности за сътрудничество и диалог в рамките на 

Трансатлантическия диалог на законодателите (TLD); приветства в този 

контекст 78-ото заседание на Трансатлантическия диалог на законодателите 

(TLD) между Европейския парламент и Конгреса на САЩ, което ще се проведе 

в Хага на 26—28 юни 2016 г., като възможност за засилване на това 

сътрудничество," 

2-ра част "като се има предвид, че сътрудничеството в борбата срещу тероризма ще бъде 

неразделна част от обсъждането;" 
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15. Развитие на космическия капацитет за европейска сигурност и отбрана 

Доклад: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 494, 165, 15 

2/ПГ + 467, 110, 92 

3/ПГ + 522, 137, 14 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 567, 54, 53 

2/ПГ + 454, 200, 10 

3/ПГ + 481, 136, 57 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 443, 169, 60 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 460, 195, 17 

3 +  



P8_PV(2016)06-08(VOT)_BG.doc 16 PE 584.726 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

4 +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

ПГ + 420, 237, 15 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 512, 146, 9 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 50 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 412, 239, 23 

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Е § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 446, 156, 71 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (2-ра част), 29 (2-ра част), 50 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 23, 24 
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Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 3 

1-ва част "счита, че националните правителства и Съюзът следва да подобрят достъпа до 

сателитните комуникации в космическото пространство, информираността за 

ситуацията в космоса, капацитета за прецизна навигация и за наблюдение на 

Земята и следва да гарантират европейската независимост по отношение на 

критичните космически технологии и на достъпа до космическото 

пространство; счита, че в частност информираността за ситуацията в космоса 

ще продължи да играе жизненоважна роля във военните и в гражданските 

въпроси; подчертава ангажимента за немилитаризация на космическото 

пространство;" 

2-ра част "признава, че за постигането на тази цел са необходими достатъчни финансови 

инвестиции; във връзка с това настоятелно призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират независимостта на ЕС по отношение на космическите 

структури, като същевременно осигуряват ресурсите, необходими за тази цел; 

счита, че тази цел е жизненоважна за гражданските дейности (в западните 

държави се оценява, че между 6 и 7% от БВП зависят от спътниковото 

позициониране и технологиите за навигация) и за сигурността и отбраната; 

счита, че следва да се започне сътрудничество на междуправителствена основа 

и посредством ЕКА;" 

 
§ 29 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "за да се извличат максимални социални 

и икономически ползи" 

2-ра част тези думи 

 
§ 50 

1-ва част "счита, че създаването в дългосрочен план на правна рамка, която да позволява 

устойчиви инвестиции на равнище ЕС в способностите в областта на 

сигурността и отбраната, би могло да насърчи по-задълбоченото и по-

систематично европейско сътрудничество в областта на отбраната с цел 

осигуряване на ключови способности; отбелязва по тази причина 

заключенията на Европейския съвет от юни 2015 г.;" 

2-ра част "настоятелно призовава Съвета, заместник-председателя/върховен 

представител и Комисията да разработят необходимата рамка за финансиране 

на равнище ЕС;" 

 
Съображение Б 

1-ва част "като има предвид, че ЕС трябва да засили ролята си като фактор за 

сигурността в рамките на своите граници и извън тях, като гарантира 

стабилността в своите съседни държави и в световен мащаб; като има предвид, 

че Съюзът трябва да даде своя принос за борбата с предизвикателствата пред 

сигурността," 

2-ра част "по-специално предизвикателствата, породени от тероризма в рамките на 

неговите граници и извън тях, включително чрез подпомагането на трети 

държави в борбата с тероризма и неговите първопричини; като има предвид, че 

държавите членки и Съюзът трябва да работят съвместно за създаването на 

ефективна и съгласувана система за управление на границите, за да гарантират 

сигурността на външните граници;" 
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Съображение Д 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "незаконни" и "в случая на лица, идващи 

от Северна Африка, за идентифициране на местата за качване на борда на 

плавателни съдове с цел по-бързото им засичане и" 

2-ра част тези думи 

 
Съображение Е 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "на ЕС" 

2-ра част тези думи 

 
Съображение Н 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "висока" 

2-ра част тези думи 

 
ECR: 

§ 7 

1-ва част "счита, че е необходим цялостен, интегриран и дългосрочен подход към 

космическия сектор на равнище ЕС; счита," 

2-ра част "че космическият сектор следва да бъде посочен в новата цялостна стратегия 

на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност, като се 

взема предвид текущото развитие на космическите програми на ЕС с двойна 

употреба и" 

3-та част "необходимостта от допълнително разработване на граждански космически 

програми на ЕС, които могат да се използват както за целите на гражданската 

сигурност, така и за целите на отбраната;" 

 
§ 15 

1-ва част "призовава Европейската комисия да представи резултати от съществуващата 

Европейска рамка за сътрудничество за изследвания на сигурността и 

отбраната в космическото пространство и призовава за препоръки за това как 

тази рамка да се доразвие; призовава Комисията да изясни по какъв начин 

гражданско-военните научни изследвания по линия на „Хоризонт 2020“ са 

послужили в" 

2-ра част "областта на космическия капацитет за изпълнението на общата политика за 

сигурност и отбрана;" 

 
§ 27 

1-ва част "отбелязва значението на използването на публично регулираната услуга (PRS) 

на „Галилео“ за навигация и насочване на военни системи;" 

2-ра част "призовава върховния представител и държавите ‒ членки на ЕС, да увеличат 

усилията си по отношение на евентуалното преразглеждане на Договора за 

космическото пространство от 1967 г. или да сложат началото на нова 

регулаторна рамка, която да отчита технологичния напредък от 60-те години на 

миналия век и да бъде насочена към предотвратяване на надпреварата във 

въоръжаването в космическото пространство;" 
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§ 32 

1-ва част "насочва вниманието към необходимостта от усъвършенстване на процеса на 

разпространение на информация от спътниците към потребителите, 

включително чрез изграждане на необходимата технологична 

инфраструктура;" 

2-ра част "отбелязва посочения в съобщението на Комисията факт, че 60% от 

електрониката на борда на европейски спътници понастоящем се внася от 

САЩ; призовава за инициатива относно начините за защита на чувствителни и 

лични данни в този контекст;" 

 
§ 49 

1-ва част "подчертава необходимостта от по-добра координация на космическия 

капацитет на ЕС чрез разработването на необходимите системни структури и 

процедури, за да се гарантира пропорционално ниво на сигурност, 

включително сигурност на данните;" 

2-ра част "приканва Комисията да изготви и насърчи модел на управление за всяка 

система за предоставяне на услуги, свързани със сигурността и отбраната; 

счита, че за да се осигури интегрирана услуга на крайните потребители, 

космическият капацитет на ЕС, предназначен за сигурност и отбрана, следва да 

се управлява с помощта на специален център за координиране на оперативните 

услуги (Център за командване и контрол, както е посочено в работната 

програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2014 – 2015 г.); счита, че от 

съображения за ефективност на разходите този център следва, ако е възможно, 

да бъде включен в един от съществуващите органи на ЕС, като например 

Европейската агенция за ГНСС, Сателитния център на ЕС или Европейската 

агенция по отбрана, като се вземат предвид възможностите, които вече се 

предлагат от тези агенции;" 

 
§ 53 

1-ва част "счита, че една бяла книга относно сигурността и отбраната на равнище ЕС би 

могла да представлява подходящото средство за структуриране на бъдещия 

ангажимент на ЕС в космическия капацитет за сигурност и отбрана; призовава 

върховния представител/заместник-председател да започне разискване относно 

определянето на нивото на амбициите на ЕС в застъпващите се области на 

космическия капацитет, както и на сигурността и отбраната; счита, че това 

също така би могло да позволи съгласувано разработване на капацитета във 

всички области във връзка с поддържането на мира, предотвратяването на 

конфликти и засилването на международната сигурност, в съответствие с 

принципите на Устава на ООН; призовава Комисията да очертае в бъдещия 

европейски план за действие в областта на отбраната своите планове по 

отношение на космическите дейности в подкрепа на сигурността и отбраната;" 

2-ра част "признава в същото време ползите от международното сътрудничество в 

областта на сигурността в космическото пространство с надеждни партньори 

на ЕС;" 
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Съображение А 

1-ва част "като има предвид все по-опасната и изпълнена с предизвикателства 

обстановка на сигурност във и извън Съюза, характеризираща се с 

терористични нападения и масови убийства, която засяга всички държави 

членки и на която държавите членки трябва да реагират, като приемат 

съвместна стратегия и координиран отговор;" 

2-ра част "като има предвид, че тези предизвикателства пред сигурността изискват 

засилване на сигурността на ЕС посредством непрекъснатото развитие и 

подкрепа за общата политика на ЕС за сигурност и отбрана с цел тя да се 

превърне в по-ефективен политически инструмент и в реална гаранция за 

безопасността на гражданите на ЕС, както и за насърчаване и защита на 

европейските норми, интереси и ценности, както е предвидено в член 21 от 

ДЕС;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

1-ва част "счита, че е необходимо по-нататъшно прилагане на ОПСО;" 

2-ра част "потвърждава отново необходимостта от увеличаване на ефективността, 

видимостта и въздействието на ОПСО; потвърждава отново важността и 

добавената стойност на космическата политика по отношение на ОПСО; счита, 

че космическото пространство следва да се включи в бъдещите политики на 

Съюза (например вътрешната сигурност, транспорта, космическото 

пространство, енергетиката и научните изследвания) и че полезните 

взаимодействия с космическото пространство следва допълнително да се 

укрепят и оползотворят;" 

3-та част "подчертава, че използването на космически капацитет във войната срещу 

тероризма и терористичните организации, чрез способността за локализиране 

и проследяване на тренировъчните им лагери, е от жизненоважно значение;" 

 
§ 14 

1-ва част "подчертава, че сътрудничеството между Комисията, Европейската служба за 

външна дейност, Европейската агенция за ГНСС, Европейската агенция по 

отбрана, Европейската космическа агенция и държавите членки е от 

жизненоважно значение за усъвършенстването на европейския космически 

капацитет и европейските космически услуги;" 

2-ра част "счита, че Съюзът, а именно заместник-председателят/върховен представител, 

следва да координира, улеснява и подпомага подобно сътрудничество в 

областта на космическото пространство, сигурността и отбраната чрез 

специфичен оперативен координационен център;" 

3-та част "изразява убеждение, че Европейската космическа агенция следва да играе 

съществена роля при определянето и прилагането на единна европейска 

космическа политика, която включва политиката за сигурност и отбрана;" 
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§ 21 

1-ва част "счита, че сътрудничеството между ЕС и САЩ относно бъдещия капацитет и 

бъдещите услуги в областта на космическото пространство за целите на 

сигурността и отбраната би било от взаимна полза; счита, че сътрудничеството 

между ЕС и САЩ е по-ефективно и съвместимо, когато двете страни са на 

едно ниво по отношение на технологиите и на капацитета; призовава 

Комисията да установи и разгледа всякакви потенциални технологични 

различия; отбелязва работата, извършена във връзка с третата стратегия на 

САЩ за компенсиране;" с изключение на думите "счита, че сътрудничеството 

между ЕС и САЩ е по-ефективно и съвместимо, когато двете страни са на 

едно ниво по отношение на технологиите и на капацитета; призовава 

Комисията да установи и разгледа всякакви потенциални технологични 

различия;" 

2-ра част "счита, че сътрудничеството между ЕС и САЩ е по-ефективно и съвместимо, 

когато двете страни са на едно ниво по отношение на технологиите и на 

капацитета; призовава Комисията да установи и разгледа всякакви 

потенциални технологични различия;" 

3-та част "настоятелно призовава Съюза да отчете това развитие при изготвянето на 

собствената си цялостна стратегия по въпросите на външната политика и 

политиката на сигурност и да включи космическия капацитет за сигурност и 

отбрана в рамките на тази стратегия;" 

4-та част "счита, че вече съществуващите двустранни отношения между държавите 

членки и САЩ биха могли да се използват, когато това е целесъобразно; 

приканва заместник-председателя/върховен представител да обсъди с 

министрите на отбраната стратегическия подход, който трябва да се възприеме, 

и да информира Парламента относно развитието на това разискване;" 

 
съображение Ж 

1-ва част "като има предвид, че космическата политика е" и "съществен" 

2-ра част "елемент" и "от стратегическата независимост, която ЕС трябва да разработи" с 

изключение на думите "стратегическата независимост, която" 

3-та част "стратегическата независимост, която" 

4-та част "с цел защита на чувствителните технологични и промишлени способности и 

на независимите способности за извършване на оценки;" 
 

 

16. Навлизане на пазара на космически технологии 

Предложение за резолюция: B8-0739/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0739/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

 +  

 

 

17. Положението във Венецуела 

Предложения за резолюции: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-
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0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

след § 1 4 GUE/NGL ПГ - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL ПГ - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL ПГ - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL ПГ - 145, 482, 37 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 507, 86, 77 

след § 2 8 GUE/NGL ПГ - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL ПГ - 140, 494, 34 

след § 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

ПГ - 175, 481, 13 

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 518, 62, 89 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 562, 56, 47 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 522, 79, 65 

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 567, 80, 24 

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 516, 73, 78 

След съображение Б 1 GUE/NGL ПГ - 92, 499, 76 

Съображение В § оригинален 

текст 

ПГ + 499, 126, 41 

След съображение В 2 GUE/NGL ПГ - 139, 504, 26 

Съображение Г § оригинален 

текст 

ПГ + 507, 81, 78 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

След съображение Г 3 GUE/NGL ПГ - 131, 508, 28 

Съображение Д § оригинален 

текст 

ПГ + 516, 133, 20 

Съображение Е § оригинален 

текст 

ПГ + 573, 65, 29 

Съображение И § оригинален 

текст 

ПГ + 504, 64, 97 

Съображение К § оригинален 

текст 

ПГ + 510, 134, 23 

Съображение М § оригинален 

текст 

ПГ + 584, 57, 26 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 501, 94, 73 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0700/2016  РРЕ ПГ ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE ПГ ↓  

B8-0724/2016  ECR ПГ ↓  

B8-0725/2016  EFDD ПГ ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL ПГ ↓  

B8-0728/2016  ALDE ПГ ↓  

B8-0729/2016  S&D ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменения 1-11, окончателно гласуване RC-B8-0700/2016, окончателно 

гласуване B8-0700/2016, окончателно гласуване B8-0723/2016, окончателно 

гласуване B8-0724/2016, окончателно гласуване B8-0725/2016, окончателно 

гласуване B8-0726/2016, окончателно гласуванеl B8-0728/2016 и окончателно 

гласуване B8-0729/2016 

S&D: окончателно гласуване RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: изменения 11 

GUE/NGL: изменения 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, съображения A (2-ра част), В, Г, Д, Е, И, К, M 
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Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

съображение А 

1-ва част "като има предвид, че опозиционната коалиция на Венецуела MUD спечели 112 

места в 167-местното еднокамарно Национално събрание, което представлява 

мнозинство от две трети, срещу 55 места за PSUV;" 

2-ра част "като има предвид, че Върховният съд впоследствие блокира встъпването в 

длъжност на четирима новоизбрани представители в Националното събрание, 

трима от които бяха от MUD, което лиши опозицията от мнозинството ѝ от две 

трети;" 
 

Разни въпроси 

Инес Аяла Сендер (групата S&D) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0729/2016. 
 

 

18. Нарушители на функциите на ендокринната система: актуалното положение 

след решението на Съда от 16 декември 2015 г. 

Предложения за резолюции: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-

0737/2016, B8-0738/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0733/2016 (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 1 10 ECR ПГ - 72, 400, 192 

след § 1 13 ENF ПГ - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR ПГ - 78, 403, 185 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 613, 36, 16 

2/ПГ + 395, 66, 198 

след § 4 14 ENF ПГ - 85, 547, 31 

след позоваване 7 1 ECR ЕГ - 69, 395, 199 

Съображение Г 2 ECR  -  

Съображение Ж 3 ECR  -  

Съображение З 4 ECR ПГ - 74, 410, 183 

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1/ПГ + 624, 19, 22 

2/ПГ + 405, 67, 194 

Съображение И 5 ECR ПГ - 50, 426, 185 

Съображение Й 6 ECR  -  

Съображение М 7 ECR  -  

Съображение Н 8 ECR ПГ - 47, 403, 213 

Съображение П 9 ECR ПГ - 67, 404, 194 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 593, 57, 19 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 13, 14, 4 

ECR: изменения 4, 12, § 4, съображение З 

Verts/ALE: изменения 5, 8, 9, 10, окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 4 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "основани на риска" 

2-ра част тези думи 

 
съображение З 

1-ва част Целият текст с изключение на думите "основани на риска" 

2-ра част тези думи 
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19. Възражение съгласно член 106: разрешаване на генетично модифицирана 

царевица Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21 

Предложение за резолюция: B8-0732/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0732/2016 (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 426, 202, 33 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 
 

 

20. Възражение съгласно член 106: пускане на пазара на генетично модифициран 

карамфил (Dianthus caryophyllus L., line SHD-27531-4) 

Предложение за резолюция: B8-0731/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0731/2016 (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 430, 188, 33 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, ENF: окончателно гласуване 

 


