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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. Участие на Азербайджан в програми на Съюза *** 

Препоръка: Norica Nicolai (A8-0210/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 577, 67, 51 

 

 

 

 

2. Проект на коригиращ бюджет № 2/2016 г.: Излишък от финансовата 

2015 година 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 591, 68, 44 

 

 

 

3. Високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните 

системи в Съюза ***II 

Препоръка за второ четене: Andreas Schwab (A8-0211/2016)  
(необходимо е квалифицирано мнозинство) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Одобрение без гласуване 
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4. Етикетиране на енергийната ефективност ***I 

Доклад: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласува

не 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-3 

5-15 

17-34 

36-42 

46-59 

61-63 

65 

67-71 

74-79 

комисия  +  

Член 2, § 1,  след 

точка 19 

97 EFDD ЕГ + 386, 301, 21 

Член 3, след § 1 85 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ПГ - 307, 398, 0 

Член 3, § 3, буква а 86 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

разд.   

1/ПГ - 172, 535, 4 

2/ПГ + 443, 265, 2 

99 PPE, ECR ПГ - 289, 415, 8 

35СЧ комисия  ↓  

Член 3, § 3, букви б, 

в, г 

35СЧ комисия  +  

Член 4, § 3 95 S&D ЕГ - 338, 353, 4 

Член 5, след § 2 43 комисия поотд. +  

44 комисия поотд. +  

45 комисия поотд. +  

Член 6, след § 13 96 S&D ПГ + 353, 332, 24 

Член 7, § 2 87 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

60 комисия  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласува

не 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Член 7, § 5 64 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 391, 315, 3 

Член 8 66 комисия разд.   

1/ПГ + 442, 260, 7 

2/ПГ + 378, 309, 22 

Член 9, след § 2 88 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

разд.   

1 -  

2 -  

Член 10, след § 2 89 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Член 11, след § 1 90 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Член 12, § 2 72 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ - 350, 359, 0 

Член 12, § 3, алинея 

1, след буква б 

91 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Член 12, § 3, след 

буква в 

98 EFDD  +  

Член 12, § 3, алинея 

1, буква л 

73СЧ комисия ПГ - 352, 359, 0 

92 GUE/NGL,  

Verts/ALE 

 -  

Член 12, § 3, 

останалата част 

73СЧ комисия  +  

Член 16, § 3 80 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 368, 335, 3 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласува

не 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Приложение І - 

заглавие и точка 1 

81 комисия ПГ + 454, 238, 13 

Приложение І, част 2 82 комисия ПГ + 377, 320, 8 

Приложение І, след 

точка 2 

83 комисия ПГ + 376, 322, 8 

84 комисия ПГ + 448, 244, 10 

Приложение І, точка 

2, след буква г 

93 S&D, 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

ЕГ - 314, 387, 1 

след съображение 4 4 комисия поотд. +  

след съображение 16 16 комисия поотд. +  

Съображение 18 94 S&D ЕГ - 342, 367, 1 

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 580, 52, 79 

гласуване: законодателна резолюция ПГ  отложено гласуване  

(член 61, параграф 2 от 

Правилника за 

дейността) 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменения 66, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 96, 99, предложение на Комисията 

Verts/ALE: изменение 73СЧ (член 12, § 3, алинея 1, точка 1), 86 (1-ва част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: изменения 43, 44, 45, 83 

S&D: изменения 4,16 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изменение 86 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "визуална" 

2-ра част: тази дума 
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изменение 88 

1-ва част: "Хармонизираните стандарти отразяват най-честата употреба, посочена в 

подготвителното проучване за всяка група продукти. Те целят да отразят 

наличните режими и цикли, прилагани от клиентите, и да отчетат 

необходимото време за постигане на определено изходно количество 

производителност, свързано с изчислението на индекса на енергийна 

ефективност (ИЕЕ) или други индекси на ефективност, както е определено в 

съответния делегиран акт."  

Методологията за изчисляване на индекса на енергийна ефективност не се 

основава единствено на най-енергийно ефективната настройка, функция или 

режим (или екологичен режим), когато има повече от една възможности." 

2-ра част: "Те се определят по такъв начин, че да се установява и премахва всяко 

умишлено или неумишлено манипулиране или подобряване на резултатите от 

изпитванията, като се изключват стойности на допустимо отклонение или 

параметри за незадължително изпитване, които биха могли да променят класа 

на енергийна ефективност на даден изпитван модел.  

Допустимите отклонения между резултатите от изпитванията и декларираните 

резултати се ограничават до основаната на доказателства статистическа грешка 

при измерването." 

 
PPE: 

изменение 80 

1-ва част: "Въпреки това буква г) от член 3, параграф 1 е приложима, веднага след като 

публичният интерфейс на продуктовата база данни, създадена съгласно член 8, 

започне да функционира изцяло" 

2-ра част: "и във всеки случай не по-късно от 1 януари 2018 г." 

 
S&D, Verts/ALE: 

изменение 64 

1-ва част: "На търговците се разрешава да продават свързани с енергопотреблението 

продукти без етикет или етикет, чиято скала е била преобразувана, единствено 

когато за даден продукт не е произвеждан етикет (, чиято скала е била 

преобразувана) а доставчикът на този продукт вече не е активен на пазара;" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 66 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "На доставчиците се разрешава да запазват на 

сървърите си техническа документация в съответствие с член 3, параграф 1, 

буква в), доклади от изпитвания или друга подобна документация за оценяване 

на съответствието, както е предвидено в приложение I, точка 2, буква а), 

съответстваща на изпитвания, извършени от самите доставчици, които са 

достъпни единствено за органите за надзор на пазара и Комисията." 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 72 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "ва) Комисията отчита съответното 

законодателство на Съюза и актовете на саморегулиране, като доброволни 

споразумения, които се очаква да доведат по-бързо или с по-малки разходи до 

постигане на целите на политиката в сравнение със задължителните 

изисквания." 

2-ра част: тези думи 
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5. Европейска гранична и брегова охрана ***I 

Доклад: Artis Pabriks (A8-0200/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

178 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 188, 511, 10 

Целият текст - блок 

№ 1 

179СЧ комисия  +  

Блок № 2 1-173 комисия  ↓  

съображение 1 174 ENF  -  

179СЧ комисия  +  

съображение 4 175 ENF  -  

179СЧ комисия  +  

съображение 6 176 ENF  -  

179 СЧ комисия  +  

съображение 8 177 ENF  -  

179СЧ комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 483, 181, 48 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 178 
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6. Европейска агенция по морска безопасност ***I 

Доклад: Michael Cramer (A8-0215/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Целият текст - блок 

№ 1 

1 Verts/ALE, 

S&D, PPE, 

ECR, ALDE 

 +  

член 2б, § 1 4 ENF  -  

член 2б, § 1,  буква г 5 ENF  -  

член 2б, след § 3 6 GUE/NGL  -  

12 EFDD  -  

член 11, § 1 13 EFDD  -  

член 11, § 2 14 EFDD  -  

член 11, § 3 15 EFDD  -  

съображение 1 2 ENF  -  

след съображение 1 3 ENF  -  

7 EFDD  -  

8 EFDD  -  

9 EFDD  -  

10 EFDD  -  

11 EFDD  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 567, 100, 41 
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7. Агенция на Общността за контрол на рибарството ***I 

Доклад: Alain Cadec (A8-0068/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 1 PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 563, 95, 50 

 

8. Секретариат на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) ***I 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за регламент 

текстът като цяло 1 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

Проект на законодателна резолюция 

след § 1 2 комисия  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 670, 34, 6 

 

 

9. Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 

- 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на 

Комисията 

Доклад: Jan Olbrycht и Isabelle Thomas (A8-0224/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 23 GUE/NGL  -  

22 GUE/NGL  -  

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ПГ + 634, 24, 45 

3 +  

§ 7 24 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 12 1 PPE ПГ - 253, 380, 75 

25 GUE/NGL  -  

§ 13 26 GUE/NGL  -  

§ 14 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

след § 14 29 GUE/NGL  -  

§ 15 4 EFDD ПГ - 152, 505, 51 

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

11 Verts/ALE ПГ - 160, 506, 43 

след § 19 32 GUE/NGL  -  

§ 20 33 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 639, 47, 24 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 20 34 GUE/NGL  -  

§ 23 35 GUE/NGL  -  

след § 24 36 GUE/NGL  -  

§ 25 37 GUE/NGL  -  

след § 25 38 GUE/NGL  -  

след § 26 39 GUE/NGL  -  

§ 27 40 GUE/NGL  -  

след § 27 41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

след § 41 43 GUE/NGL ПГ + 541, 126, 33 

устна промяна 

§ 42 12 Verts/ALE ПГ - 99, 571, 28 

44 GUE/NGL  -  

след § 42 45 GUE/NGL  -  

§ 43 5 EFDD ПГ - 69, 554, 82 

46 GUE/NGL  -  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 586, 60, 59 

2 +  

§ 47 47 GUE/NGL  -  

след § 47 13 Verts/ALE ПГ - 200, 504, 4 

14 Verts/ALE ПГ - 112, 524, 61 

15 Verts/ALE ПГ - 101, 554, 48 

16 Verts/ALE ПГ + 557, 114, 33 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 48 17 Verts/ALE ПГ - 77, 582, 42 

след § 49 6 EFDD ПГ - 135, 553, 14 

§ 51 2з PPE ПГ - 315, 375, 14 

след § 52 48 GUE/NGL  -  

§ 60 18 Verts/ALE ПГ - 122, 574, 6 

§ 61 49 GUE/NGL  -  

§ 62 50з GUE/NGL  -  

след § 62 7 EFDD ПГ - 149, 501, 61 

§ 63 51 GUE/NGL  -  

§ 65 52 GUE/NGL  -  

§ 73 53з GUE/NGL  -  

§ 75 8 EFDD  -  

§ 76 54 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

след § 80 9 EFDD ПГ - 193, 487, 30 

след § 82 10 EFDD ПГ - 191, 481, 33 

§ 86 19 Verts/ALE ПГ - 150, 501, 55 

след § 86 20 Verts/ALE ПГ - 106, 569, 25 

след съображение В 21 GUE/NGL  -  

след съобр. Д 3 EFDD  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 451, 193, 65 
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 4, 5, 6, 7, 9, 10 

Verts/ALE: изменения от 11 до 20 

S&D: изменения 1, 2 

GUE/NGL: §§ 6, (2-ра част), 20, 44 (1-ва част), изменение 43 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 6 

1-ва част: "счита, че при прегледа на МФР през 2016 г. следва да се вземат предвид 

няколкото сериозни кризи и нови политически инициативи, наред с тяхното 

отражение върху бюджета, които не бяха предвидени към момента на 

приемането на МФР; отбелязва, наред с другото, кризата с мигрантите и 

бежанците, външните извънредни ситуации, вътрешните проблеми със 

сигурността, кризата в селското стопанство, финансирането на Европейския 

фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), кризата с плащанията в бюджета 

на ЕС, " 

2-ра част: "устойчиво високото равнище на безработицата, особено сред младите хора, 

също както и бедността и социалното изключване;" 

3-та част: "посочва освен това неотдавна постигнатото международно споразумение 

относно изменението на климата и все по-големия натиск върху политиката за 

развитие; отбелязва, че за да се осигурят спешно необходимите допълнителни 

финансови средства, беше счетено за необходимо да се прибегне по 

безпрецедентен начин до механизмите и специалните инструменти за 

гъвкавост на МФР, тъй като таваните на МФР се оказаха твърде ограничени по 

някои функции; счита, че по същество МФР беше използвана до краен предел 

през последните две години;" 

 
§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да съответства на политическите и 

стратегическите приоритети на ЕС и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 44 

1-ва част: "изразява твърдо убеждение, че общо разпределените бюджетни средства и 

предварително разпределените национални финансови пакети за ОСП, 

включително бюджетните кредити за преки плащания, следва да останат 

същите при преразглеждането на МФР; подчертава освен това, че е важно да се 

гарантира, че бюджетните кредити, разпределени за Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, не се намаляват," 

2-ра част: "за да могат да бъдат постигнати целите на неотдавнашната реформа на общата 

политика в областта на рибарството;" 
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§ 76 

1-ва част: "призовава за въвеждане на един или няколко нови източника на собствени 

ресурси, в идеалния случай с ясна връзка с европейските политики, които 

създават добавена стойност;" 

2-ра част: "отбелязва, че голям брой възможни нови източници на собствени ресурси вече 

са обсъдени от групата на високо равнище, като например реформиран ДДС, 

данък върху финансовите сделки, сеньораж на ЕЦБ, реформирана схема на ЕС 

за търговия с емисии и реформирано данъчно облагане на въглеродните 

емисии, данъчно облагане на транспортния сектор, корпоративно данъчно 

облагане, данъчно облагане на електроенергията или на цифровия сектор; с 

нетърпение очаква препоръките на групата на високо равнище, за да пристъпи 

към подготовка на становището на Парламента в тази връзка;" 

3-та част: "призовава в този контекст за постепенното премахване на всички форми на 

отстъпки,;" 
 

Разни 

Габриеле Цимер представи следното устно изменение на изменение 43: 

"Отбелязва важния принос на ЕС в подкрепа на мира и помирението в Ирландия, по-специално 

посредством неговите програми „ПИЙС“, които са насочени към Северна Ирландия и 

граничните графства на юг; отбелязва, че резултатът от референдума в Обединеното кралство 

може да създаде сериозни проблеми за мирния процес и да наруши целостта на мирния процес 

и на Споразумението от Разпети петък; призовава Комисията да продължи да оказва подкрепа 

за мирния процес, като продължи да финансира програма „ПИЙС“; " 
 

10. Данъчни постановления и други мерки, сходни по естество или 

въздействие (TAXE 2) 

Доклад: Jeppe Kofod и Michael Theurer (A8-0223/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 2 19 GUE/NGL  -  

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 5 2 S&D, ALDE  +  

след § 5 6 EFDD ПГ + 323, 314, 74 

§ 6 11 PPE ЕГ + 432, 230, 44 

21 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 432, 248, 25 

след § 12 22 GUE/NGL  -  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 411, 269, 29 

2/ПГ + 595, 98, 10 

§ 16 23 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 490, 183, 32 

2/ПГ + 419, 255, 31 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 660, 39, 8 

2/ПГ - 317, 356, 32 

3/ПГ + 575, 78, 50 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 21 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 24 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 389, 309, 9 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 391, 311, 5 

3 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 469, 198, 42 

2/ПГ + 452, 211, 43 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 651, 43, 17 

2/ПГ - 200, 310, 194 

§ 31 12 PPE ПГ + 476, 222, 9 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 653, 40, 12 

2/ПГ - 150, 521, 38 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2/ЕГ + 379, 322, 8 

3 -  

§ 39 25 GUE/NGL ПГ - 332, 362, 16 

§ 40 § оригинален 

текст 

ПГ + 400, 288, 17 

§ 42 § оригинален 

текст 

ПГ + 453, 233, 15 

§ 43 § оригинален 

текст 

ПГ - 316, 351, 34 

§ 44 § оригинален 

текст 

ПГ - 332, 362, 11 

§ 46 § оригинален 

текст 

ПГ - 290, 358, 55 

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 464, 216, 27 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 469, 222, 11 

§ 50 7 EFDD  -  

26 GUE/NGL  -  

§ 55 § оригинален 

текст 

ПГ + 376, 314, 16 

§ 57 § оригинален 

текст 

ПГ - 172, 485, 43 

след § 57 27 GUE/NGL  -  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. -  

след § 60 8 EFDD ПГ - 187, 502, 21 

§ 61 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 62 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § оригинален 

текст 

ПГ + 563, 135, 12 

§ 69 13 PPE  +  

§ 71 14 PPE  +  

§ 77 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 653, 44, 10 

2/ПГ + 393, 302, 3 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 78 3 S&D, ALDE ПГ + 316, 183, 201 

4 ENF ПГ ↓  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 79 15 PPE  +  

§ 81 § оригинален 

текст 

ПГ + 368, 316, 26 

§ 84 28 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 661, 11, 31 

2/ПГ + 422, 218, 55 

§ 85 § оригинален 

текст 

поотд. +  

пред съображение А 16 GUE/NGL ПГ - 318, 342, 49 

след съобр. Г 18 GUE/NGL  -  

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 652, 26, 29 

2/ПГ - 319, 324, 60 

Съображение Е § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 646, 14, 48 

2/ПГ + 457, 210, 37 

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 651, 5, 51 

2/ПГ + 370, 261, 73 

Съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 645, 11, 50 

2/ПГ + 399, 264, 38 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Н § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение П 9 PPE  +  

Съображение Р § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение У 1 S&D, ALDE ПГ + 502, 133, 71 

Съображение Ц § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 395, 274, 31 

съображение АВ § оригинален 

текст 

ПГ + 340, 320, 43 

съображение АГ § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 588, 71, 46 

2/ПГ - 340, 345, 14 

съображение АЕ § оригинален 

текст 

ПГ + 337, 322, 38 

съображение АЖ § оригинален 

текст 

поотд. -  

след съображение 

АО 

17 GUE/NGL ПГ - 92, 584, 31 

съображение БЕ 29 GUE/NGL ПГ - 182, 511, 12 

5 EFDD ПГ - 243, 445, 13 

съображение БЖ 10 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 514, 68, 125 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: §§ 36, 39, 40, 42, 67, изменение 4 

EFDD: изменения 5, 6, 8 

Verts/ALE: §§ 10, 15, 16, 18, 27, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 55, 57, 77, 81, 84, съображения Д, Е, 

Ж, З, АВ, АГ, AЕ, изменения 1, 12 

GUE/NGL: изменения 3, 16, 17, 29 
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Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: §§ 10, 21, 43, 44, 46, 57, 61, 81, 85, съображения Р, АВ, АГ, АЕ, АЖ 

GUE/NGL: § 6 

ECR: §§ 6, 13, 24, 32, 38, 40, 43, 44, 55, 57, 67, 78 

PPE: §§ 10, 20, 38, 43, 44, 46, 48, 55, 57, 60, 61, 62, 78, 81, съображения З, Н, Р, АВ, 

АЕ, АЖ 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 59 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "член 116 от ДФЕС или " 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "например конструкцията командитно 

дружество/дружество с ограничена отговорност (CV/BV) в Нидерландия, 

използвани от много американски дружества," 

2-ра част: тези думи 

 
съображение З 

1-ва част: "като има предвид, че инвестиционните потоци към офшорни финансови 

центрове се оценяват на 72 милиарда щатски долара през 2015 г.(25) и са се 

увеличили през последните години поради нарастващите потоци от 

мултинационалните предприятия, разположени в развиващите се икономики и 

икономиките в преход, понякога под формата на изнасянето на приходите от 

инвестиции; като има предвид, че инвестиционните потоци към субекти със 

специално предназначение представляват по-голямата част от офшорните 

инвестиционни потоци;" 

2-ра част: "като има предвид, че Люксембург беше основният получател на 

инвестиционни потоци, свързани със субекти със специално предназначение, 

през 2015 г., а входящите потоци, свързани със субекти със специално 

предназначение, в Нидерландия също бяха особено високи през 2015 г.; като 

има предвид, че продължаващите финансови потоци, насочени през офшорни 

финансови механизми, подчертават необходимостта от създаване на по-голяма 

съгласуваност между политиките в областта на данъчното облагане и 

инвестициите на европейско и световно равнище;" 

 
S&D: 

§ 38 

1-ва част: "отбелязва, че изследователските отдели за данъчното законодателство и 

данъчното облагане на държавните университети са ясно свързани с големи 

данъчни посредници, което води до конфликт на интереси и липса на 

независимост, която независимост следва да се очаква от академичните среди; 

посочва, че в настоящата ситуация данъчните консултанти се обучават да 

улесняват отклонението от данъчно облагане при използване на публичните 

средства на данъкоплатците;" 

2-ра част: "изисква от Комисията да предприеме разследване на взаимосвързаността 

между академичните среди и средите на данъчните консултанти, което да 

разгледа, като минимум, въпросите относно конфликтите на интереси " 

3-та част: "и използването на финансирани с публични средства образователни 

институции за улесняване на отклонението от корпоративно данъчно 

облагане;" 
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§ 48 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "юни" 

2-ра част: тази дума 

 
ECR: 

§ 26 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "общ за целия ЕС" и ", който да се прилага" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 31 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "обвързващо [законодателство] на Съюза" 

(„законодателство“ остава) 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 22 

1-ва част: "призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок общо 

определение и общ списък на Съюза с юрисдикции, които не оказват 

съдействие (т.е. „черен списък на данъчните убежища“), въз основа на 

солидни, прозрачни и обективни критерии и включващи прилагането на 

препоръките на ОИСР, мерките за данъчна прозрачност, действията относно 

намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и стандартите 

за автоматичен обмен на информация, съществуването на активни вредни 

данъчни практики, предимства, предоставени на чуждестранни физически или 

юридически лица, липсата на изискване за икономическа същност и 

неоповестяването на корпоративната структура на правни субекти 

(включително тръстове, благотворителни организации, фондации и др.) или 

собствеността върху активи или права, и приветства намерението на 

Комисията да постигне споразумение относно подобен списък в рамките на 

следващите шест месеца; призовава държавите членки да одобрят това 

споразумение до края на 2016 г.; счита, че е необходимо да се предвиди 

поетапна процедура, започваща с конструктивен диалог с юрисдикцията, 

когато са установени слабости, преди включването в списъка, за да се постигне 

и възпиращ ефект на процеса;" 

2-ра част: "счита, че тази оценка следва да се разшири и да включва и членове на ОИСР;" 

 
§ 27 

1-ва част: "изразява съжаление, че Андора и Монако са поели ангажимент за автоматичен 

обмен на информация до 2018 г., вместо от 2017 г.;" 

2-ра част: "отбелязва, че някои юрисдикции, които не оказват съдействие, като например 

Андора, спазват стандартите за обмен на информация, но се развиват в посока 

към превръщане в юрисдикции с ниски данъчни ставки; изразява загриженост, 

че спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между Андора и 

Испания понастоящем не гарантира ефективен автоматичен обмен на 

информация; призовава Комисията да наблюдава отблизо ефективното 

прилагане на автоматичния обмен на информация, включен в споразуменията 

на държавите членки, подписани с бивши или настоящи юрисдикции, които не 

оказват съдействие;" 
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§ 36 

1-ва част: "призовава за засилване на съществуващите кодекси за поведение на сектора за 

данъчно консултиране, по-специално с цел отчитане на потенциални 

конфликти на интереси по начин, който да води до тяхното ясно и разбираемо 

оповестяване; призовава Комисията да предложи кодекс за поведение на Съюза 

за всички консултантски услуги, така че да бъде осигурено ясно оповестяване 

на евентуални случаи на потенциални конфликти на интереси; счита, че това 

следва да включва режим на ЕС за несъвместимост по отношение на 

данъчните консултанти, за да бъдат предотвратявани конфликти на интереси, 

свързани с предоставянето на консултантски услуги едновременно на 

публичния и частния сектор и за да бъдат предотвратявани други конфликти на 

интереси;" 

2-ра част: "във връзка с това настоятелно призовава Комисията да излезе с предложение 

за изменение на Регламент (ЕС) № 537/2014 и Директива 2014/56/ЕС;" 

 
§ 37 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "следователно подчертава значението на ясното 

разграничение между тези услуги;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 47 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "разкриването на неправомерно поведение, 

включително" 

2-ра част: "разкриването на неправомерно поведение, включително " 

3-та част: "счита, че подобни разкрития, които хвърлят светлина върху мащаба на 

отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и изпирането на 

пари, несъмнено са в интерес на обществеността, както стана ясно в 

неотдавнашните разкрития във връзка с т.нар. „Люкслийкс“ и „Панамски 

документи“, които показаха мащаба на явлението, свързано с прехвърлянето на 

активи към юрисдикции с ниски данъчни ставки;" 

4-та част: "припомня, че възможността за откриване и съдебно преследване на 

нарушителите на данъчното законодателство зависи основно от наличността и 

качеството на данните;" 

 
§ 84 

1-ва част: "отбелязва, че е необходима допълнителна работа относно достъпа до 

документи на държавите членки, на Комисията и на групата „Кодекс за 

поведение“; отново заявява, че е необходим допълнителен анализ на 

документите, които вече са предоставени на Парламента, за да се оцени 

адекватно необходимостта от по-нататъшни политически действия и 

политически инициативи;" 

2-ра част: "призовава бъдещата анкетна комисия да продължи тази работа и да възприеме 

различен формат от този на специалната комисия, следвайки в по-голяма 

степен модела на следствена комисия, като например комисията по публични 

сметки в Обединеното кралство;" 

 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_BG.doc 24 PE 586.882 

съображение Е 

1-ва част: "като има предвид, че лидерите на Г-20 предприеха мерки през април 2009 г., 

като по-специално поискаха от офшорните юрисдикции да подпишат най-

малко 12 договора за обмен на информация с цел да се сложи край на епохата 

на банковата тайна;; " 

2-ра част: "като има предвид, че икономистите сериозно поставиха под въпрос 

ефективността на тези мерки, като обясниха, че договорите са довели до 

преместване на банковите депозити между данъчните убежища, но не са 

довели до значително репатриране на средствата; като има предвид, че няма 

доказателства, че портфейлните инвестиции в офшорни юрисдикции са 

намалявали преди, поне, 2014 г. въпреки неотдавнашните международни 

усилия за повишаване на финансовата прозрачност; като има предвид, че е 

твърде рано да се прецени дали приемането на автоматичен обмен на данъчна 

информация (общ стандарт за отчитане) ще промени тази тенденция;" 

 
съображение Ц 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "във и извън ЕС" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение АГ 

1-ва част: "като има предвид, че всички банки, които се явиха пред специалната комисия, 

официално отрекоха да дават съвети на своите клиенти за укриване или 

избягване на данъци под каквато и да е форма и отрекоха да имат отношения 

със счетоводни дружества и адвокатски кантори за тази цел;" 

2-ра част: "като има предвид, че въпреки това банките често искат правни становища от 

счетоводни или консултантски дружества, за да валидират договори, които 

предлагат на своите клиенти; като има предвид, че тези платени правни 

становища могат да се използват за покриване на операции по отклонение от 

данъчно облагане и за избягване на обвинения в умишлена измама от страна на 

банките;" 

 
ECR, PPE: 

§ 3 

1-ва част: "призовава държавите членки и Комисията да приемат допълнителни 

законодателни предложения относно избягването на корпоративното данъчно 

облагане, тъй като съществуват възможности държавите членки да засилят 

правилата за борба със злоупотребите, за да се противодейства на 

намаляването на данъчната основа; изразява силно съжаление относно факта, 

че държавите членки не обсъдиха препоръките на Парламента в никоя от 

работните групи на Съвета" 

2-ра част: "и не разгледаха въпроса за нарушаването на задължението си за лоялно 

сътрудничество по силата на Договора, позволявайки агресивно избягване на 

данъци и отклонение от данъчно облагане в други държави членки;" 

 
§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "неправомерни или " 

2-ра част: тези думи 
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§ 19 

1-ва част: "призовава Комисията да предостави ясно законодателство относно 

определението на икономическата същност, създаването на стойност и мястото 

на стопанска дейност, с оглед на справянето в частност с проблема с 

дружествата „пощенски кутии“; " 

2-ра част: "призовава държавите членки да обърнат тежестта на доказване, когато става 

въпрос за събиране на активи, придобити чрез престъпни дейности, или за 

възстановяване на незаконно придобитите печалби;" 

 
§ 23 

1-ва част: Целият текст с изключение на: " временното преустановяване на действието на 

споразумения за свободна търговия," и "или неправомерни" и "или 

неправомерни" 

2-ра част: "временното преустановяване на действието на споразумения за свободна 

търговия," 

3-та част: "или неправомерни" и "или неправомерни" 

 
§ 77 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "публичен" 

2-ра част: тази дума 

 
ALDE, PPE: 

§ 15 

1-ва част: "изразява съжаление, че голям брой изслушани многонационални предприятия 

не осъдиха категорично практиките на избягването на данъци и агресивното 

данъчно планиране; подчертава, че МНП могат лесно да предоставят 

изкуствени вътрешногрупови заеми за агресивно данъчно планиране;" 

2-ра част: "подчертава, че преференциите за такова дългово финансиране са за сметка на 

данъкоплатците, както и на финансовата стабилност; поради това призовава 

държавите членки да премахнат различното третиране на дълга и капитала в 

съответното си данъчно законодателство;" 

 
§ 18 

1-ва част: "приветства съобщението относно външна стратегия за ефективно данъчно 

облагане, в което Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) се приканва да 

транспонира изискванията за добро управление в своите договори с всички 

избрани финансови посредници; призовава ЕИБ да въведе нова политика 

относно отговорното данъчно облагане, като започне с преглед на своята 

политика по отношение на юрисдикциите, които не оказват съдействие, 

провеждана през 2016 г. в тесен диалог с гражданското общество; " 

2-ра част: "призовава ЕИБ да постави прякото финансиране и финансирането 

посредством посредници в зависимост от оповестяването на данни от значение 

за данъчното облагане по отделни държави по смисъла на разпоредбата на 

ДКИ ІV за кредитните институции, както и оповестяването на информация 

относно действителните собственици" 

3-та част: "отново заявява, че ЕИБ следва да засили мерките си за надлежна проверка, 

така че да подобри качеството на информацията относно крайните 

бенефициенти и да предотвратява по-ефективно сделките с финансови 

посредници, които имат отрицателни резултати по отношение на 

прозрачността, измамите, корупцията, организираната престъпност, 

изпирането на пари и вредните социални и екологични последици или са 

регистрирани в офшорни финансови центрове или данъчни убежища, които 

използват практики за агресивно данъчно планиране;" 

 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_BG.doc 26 PE 586.882 

§ 29 

1-ва част: "отбелязва, че до настоящия момент т.нар. патентни кутии, кутии на знания 

(knowledge boxes) и НИРД кутии (R&D boxes) не се оказаха толкова ефективни 

за насърчаването на иновациите в Съюза колкото би следвало да бъдат; 

изразява съжаление, че вместо това те са използвани за прехвърлянето на 

печалби от МНП чрез схеми за агресивно данъчно планиране, като например 

добре известната стратегия „double Irish with a Dutch sandwich“ за избягване на 

данъци с участието на ирландски и нидерландски дружества; счита, че 

патентните кутии са неподходящ и неефективен инструмент за постигане на 

икономически цели; настоява, че НИРД могат да бъдат насърчавани, като се 

използват по-широки политически мерки, които стимулират дългосрочните 

иновации и независими научни изследвания, и посредством субсидии, които 

следва да се предпочитат пред патентните кутии, тъй като субсидиите са по-

малко изложени на риск от злоупотреба чрез схеми за избягване на данъци; 

отбелязва, че връзката между патентните кутии и НИРД дейностите често е 

произволна и че настоящите модели водят до надпревара за достигане на най-

ниски равнища по отношение на ефективния данъчен принос на МНП;" 

2-ра част: "призовава държавите членки постепенно да премахнат съществуващите 

патентни кутии и да забранят новите такива най-късно до 2021 г.;" 

 
съображение Д 

1-ва част: "като има предвид, че разкритията във връзка с „Панамските документи“ ни 

напомниха, че въпросът за избягването на данъци излиза извън рамките на 

мултинационалните дружества и е тясно свързан с престъпни дейности и че 

офшорното богатство се оценява на около 10 билиона щатски долара;" 

2-ра част: "като има предвид, че повече от 2,5 билиона щатски долара от офшорно 

богатство се държат в Швейцария;" 

 
съображение Ж 

1-ва част: "като има предвид, че според информацията, предоставена от Банката за 

международни разплащания, трансграничните депозити в офшорни центрове 

са се увеличили между 2008 и 2015 г. средно с 2,81% годишно, а в останалата 

част на света са се увеличили с 1,24%" 

2-ра част: "като има предвид, че най-важните финансови офшорни центрове по 

отношение на чуждестранни депозити са Каймановите острови (663 милиарда 

щатски долара), Люксембург (360 милиарда щатски долара), Швейцария (137 

милиарда щатски долара), Хонконг (125 милиарда щатски долара), Сингапур 

(95 милиарда щатски долара), Бермуда (77 милиарда щатски долара), Панама 

(67 милиарда щатски долара), Джърси (58 милиарда щатски долара) и 

Бахамските острови (55 милиарда щатски долара); като има предвид, че 

трансграничните депозити в европейските убежища, като например Андора, 

Гибралтар, Лихтенщайн и Швейцария, намаляват или са в стагнация през 

последните няколко години, което води до предположението за преместването 

на офшорните дейности в други юрисдикции и преструктуриране на 

офшорната индустрия в резултат на увеличаващия се брой двустранни 

споразумения за данъчна информация;" 
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ENF, PPE: 

§ 49 

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

действащото си законодателство относно защитата на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, като включат възможността за въздържане от съдебно 

преследване в случаи, в които лицата, подаващи сигнали за нередности, са 

действали в обществен интерес;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 64 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "оценяването и", "като гарантира, че държавите 

членки не прилагат нови вредни данъчни мерки, ", и " счита, че този център 

може също така да служи като звено за контакт за лицата, подаващи сигнали за 

нередности, в случай че държавите членки и националните данъчни 

администрации не предприемат действия по разкриване на отклонението от 

данъчно облагане и избягването на данъци или не извършват подходящи 

разследвания по въпроса; счита, че центърът би могъл да се възползва от 

общия експертен опит на равнището на Съюза и на национално равнище, за да 

се намали тежестта за данъкоплатците " 

2-ра част: "оценяването и " и "като гарантира, че държавите членки не прилагат нови 

вредни данъчни мерки, " 

3-та част: "счита, че този център може също така да служи като звено за контакт за 

лицата, подаващи сигнали за нередности, в случай че държавите членки и 

националните данъчни администрации не предприемат действия по разкриване 

на отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци или не 

извършват подходящи разследвания по въпроса; счита, че центърът би могъл 

да се възползва от общия експертен опит на равнището на Съюза и на 

национално равнище, за да се намали тежестта за данъкоплатците " 
 

 
 

 

11. Полезни взаимодействия между структурните фондове и „Хоризонт 

2020“ 

Предложения за резолюции: B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-

0860/2016, B8-0861/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0851/2016  

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

след § 10 1 Verts/ALE ПГ - 133, 504, 66 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 597, 73, 38 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0851/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0852/2016  ECR  ↓  

B8-0857/2016  EFDD  ↓  

B8-0858/2016  ALDE  ↓  

B8-0860/2016  PPE, S&D  ↓  

B8-0861/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0851/2016) 

Verts/ALE: изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 13 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 13 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "от гледна точка на сигурността 

(необходимостта от наличие на еднакво равнище на ИКТ инфраструктура в 

целия ЕС); изразява подкрепа за хармонизирането на структурите за сигурност 

на ИКТ " 

2-ра част: тези думи 
 

 

12. Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложения за резолюции: B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-

0894/2016, B8-0895/2016, B8-0896/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция  RC-B8-0885/2016 (PPE, S&D, ALDE) 

пред § 1 12 ENF ПГ - 104, 541, 56 

след § 1 20 GUE/NGL ПГ - 151, 341, 211 

21 GUE/NGL ПГ - 137, 497, 64 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2, тире 4 1 Verts/ALE  -  

§ 5 2 Verts/ALE  -  

след § 5 13 ENF ПГ - 92, 576, 32 

24 GUE/NGL ПГ - 109, 555, 30 

25 GUE/NGL ПГ - 134, 508, 58 

след § 7 29 GUE/NGL ПГ - 181, 383, 137 

30 GUE/NGL ПГ - 192, 330, 170 

след § 8 26 GUE/NGL ПГ - 112, 545, 46 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 11 27 GUE/NGL  -  

28 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL ПГ - 155, 502, 46 

44 GUE/NGL  -  

след § 12 14 ENF ПГ - 66, 597, 39 

42 GUE/NGL  -  

след § 15 15 ENF ПГ - 68, 612, 20 

след § 16 45 GUE/NGL  -  

§ 17 3 Verts/ALE  -  

след § 17 32 GUE/NGL ПГ - 119, 543, 41 

33 GUE/NGL  -  

34 GUE/NGL ПГ - 180, 340, 181 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL ПГ - 174, 292, 240 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

37 GUE/NGL  -  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 478, 201, 23 

§ 24 4 Verts/ALE  -  

след § 29 16 ENF ПГ - 94, 544, 52 

§ 30, уводна част § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30, тире 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 600, 61, 44 

2/ПГ + 427, 178, 79 

§ 30, тире 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 30, тире 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 30, тире 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 607, 70, 24 

2/ПГ + 506, 170, 19 

§ 30, тире 6 5 Verts/ALE  -  

след § 30 46 GUE/NGL ПГ - 94, 558, 51 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 535, 135, 36 

§ 34, тире 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 459, 164, 77 



P8_PV (2016)07-06(VOT)_BG.doc 31 PE 586.882 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 34, тире 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 515, 150, 36 

след § 35 22 GUE/NGL ПГ - 136, 543, 21 

23 GUE/NGL  -  

§ 36 6 Verts/ALE  -  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 7 Verts/ALE  -  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 43 31 GUE/NGL ЕГ - 138, 470, 83 

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL ПГ - 208, 271, 224 

§ 48 8 Verts/ALE ПГ - 222, 326, 154 

§ 49 9 Verts/ALE  -  

след съображение А 17 GUE/NGL  -  

съображение Б 10 Verts/ALE  -  

след съобр. Б 18 GUE/NGL  -  

След съображение В 11 Verts/ALE  -  

19 GUE/NGL  -  



P8_PV (2016)07-06(VOT)_BG.doc 32 PE 586.882 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 417, 209, 78 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0885/2016  ALDE  ↓  

B8-0886/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0892/2016  PPE  ↓  

B8-0893/2016  S&D  ↓  

B8-0894/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0895/2016  EFDD  ↓  

B8-0896/2016  ECR  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 46 

ENF: изменения от 12 до 16, окончателно гласуване 

Verts/ALE: § 30, тирета 1, 4, изменение 8 

ECR: §§ 20 (2-ра част), 32 (2-ра част), 34, тире 1 (2-ра част), тире 4 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 30, тире 2, § 37 

ALDE: § 30, тире 3 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 20 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "да работи за създаването на задължителна 

обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 34, тире 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "чрез укрепване на истински собствени ресурси 

или въвеждане на нови такива," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 34, тире 4 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "във възходяща посока" 

2-ра част: тези думи 
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Verts/ALE: 

§ 9 

1-ва част: "призовава Комисията да предложи повече мерки, които ще насърчават 

научните изследвания и развойната дейност, иновациите, културното 

многообразие и творчеството като основен двигател за създаването на работни 

места, като същевременно се има предвид, че достъпът на предприятията, и по-

специално на МСП, до капитал е от решаващо значение, за да се стимулират 

разработването и производството на нови продукти и услуги в традиционните 

и нововъзникващите сектори" 

2-ра част: "и ефективната защита на правата върху интелектуалната собственост;" 

 
§ 30, уводна част 

1-ва част: Целият текст с изключение на: "като геополитически участник" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 30, тире 1 

1-ва част: "насърчаване на стабилност и просперитет в съседните на ЕС региони чрез 

инициативи за насърчаване на развитието, демокрацията, доброто управление 

и принципите на правовата държава чрез подобряване на предотвратяването на 

граждански конфликти и мерки за съвместяване," 

2-ра част: "както и дейности в рамките на общата политика за сигурност и отбрана, в т.ч. 

с участието на НАТО, която, за държавите, които са нейни членове, остава 

основата на тяхната колективна отбрана и форум за нейното прилагане;" 

 
§ 30, тире 4 

1-ва част: "подобряване на ефективността и координираността на политиката на 

сътрудничество за развитие, както и на нейната съгласуваност с другите 

инструменти на външната дейност на ЕС;" 

2-ра част: "осигуряване на съгласуваност и последователност между политиката за 

развитие и политиката на сигурност, тъй като те са свързани помежду си, 

зависят една от друга и се подкрепят взаимно;" 

 
ALDE: 

§ 37 

1-ва част: "счита, че Комисията следва последователно да подобри мониторинга на 

дълговете, дефицитите и макроикономическите дисбаланси по начин, по който 

се спазва Пактът за стабилност и растеж и се насърчава икономическият 

растеж и създаването на работни места," 

2-ра част: "с повишеното внимание към съвкупната фискална позиция на еврозоната;" 

 
§ 39 

1-ва част: "призовава за по-тясна координация на икономическата политика с оглед 

преодоляване на недостига на инвестиции в еврозоната и засилване на 

усилията за реформа с цел повишаване на конкурентоспособността" 

2-ра част: " и поддържане на търсенето;" 
 

Разни 

Елеонора Форенца и Патрик Льо Ярик (групата GUE/NGL) са също сред подписалите 

предложението за обща резолюция B8-0886/2016. 
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13. Предложения за резолюции - Решението на Япония да възобнови 

китолова през сезона 2015-2016 г. 

Предложения за резолюции: B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0853/2016  

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

след § 8 3 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

ПГ - 157, 496, 40 

след съображение И 4 EFDD  -  

5 EFDD  -  

след съображение Н 1 S&D  +  

2 GUE/NGL,  

Verts/ALE,  

EFDD 

ПГ - 167, 478, 55 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 610, 11, 77 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0853/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0855/2016  PPE, S&D, 

ECR, ALDE 

 ↓  

B8-0862/2016  EFDD  ↓  

B8-0863/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 2, 3 и окончателно гласуване (RC-B8-0853/2016) 
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14. Възражение съгласно член 105, параграф 4: Гаранция от ЕС за 

Европейската инвестиционна банка за загуби що се отнася до Беларус 

Предложения за резолюции: B8-0869/2016 , B8-0870/2016 (за приемането на предложенията за  

резолюции е необходимо квалифицирано мнозинство) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0869/2016 (EFDD) 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ - 108, 428, 158 

Предложение за резолюция B8-0870/2016 (ECR, ALDE, Verts/ALE) 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ - 278, 129, 285 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (B8-0869/2016) 

Verts/ALE: окончателно гласуване (B8-0870/2016) 
 

 

15. Възражение съгласно член 105, параграф 4: Минимални изисквания за 

собствени средства и приемливи пасиви 

Предложение за резолюция: B8-0868/2016 (за приемането на предложението за  резолюция е 

необходимо квалифицирано мнозинство) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0868/2016 (Verts/ALE) 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ - 137, 488, 57 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: окончателно гласуване 

 


