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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. Назначаване на член на Европейската комисия - сър Джулиан Кинг 

(Обединено кралство) 

Предложение за решение (Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за 

дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: назначаване на член 

на Европейската комисия - сър 

Джулиан Кинг (Обединено 

кралство) 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Филипини 

Предложения за резолюции: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-

1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0990/2016  

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

след § 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE ЕГ + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

след позоваване 5 1 Verts/ALE  -  

след съобр. К 2 Verts/ALE ЕГ + 351, 259, 37 

след съображение М 5 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Разни 

Рафаеле Фито (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0992/2016. 

Ивана Малетич (групата РРE) и Барбара Капел са също сред подписалите предложението за 

обща резолюция RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Сомалия 

Предложения за резолюции: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-
1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Разни 

Рафаеле Фито (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0991/2016. 

Ивана Малетич (групата РРE) и Барбара Капел са също сред подписалите предложението за 

обща резолюция RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Зимбабве 

Предложения за резолюции: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-
1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE ЕГ + 344, 289, 19 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Разни 

Рафаеле Фито (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0996/2016. 

Ивана Малетич (групата РРE) е също сред подписалите предложението за обща резолюция RC-

B8-0995/2016. 
 

 

5. Европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави ***I 

Доклад: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 

33 комисия  +  

Блок № 2 1-32 комисия  ↓  

Член 3, буква а) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

Съображение 3 33СЧ комисия  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

Съображение 6 34з GUE/NGL  -  

33СЧ комисия  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

Съображение 8 33СЧ комисия  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 494, 112, 50 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: Съображения 3, 8 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

Съображение 6 

1-ва част: "Следва да бъде установен по-защитен европейски пътен документ за 

връщането на граждани на трети държави с цел улесняване на връщането и 

обратното приемане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. 

Неговите засилени отличителни знаци за сигурност следва да улеснят 

признаването му от трети държави. Този документ следва да спомогне за 

извършването на връщания в контекста на споразумения за обратно приемане" 

2-ра част: "или други договорености с трети държави, както и в контекста на свързаното с 

връщането сътрудничество с трети държави, което не е обхванато от 

официални споразумения. " 

 
Член 3, буква а) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "отличителни белези " 

2-ра част: тези думи 
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6. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или 

допускане на ценни книжа до търгуване ***I 

Доклад: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1СЧ комисия  +  

Член 1, § 3,  буква г) 1СЧ комисия  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Член 2, § 1, буква е) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Член 3, § 2, буква б) 1СЧ комисия  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Член 7, § 6,  буква в) 1СЧ комисия  +  

9 GUE/NGL  ↓  

член 15, § 1 1СЧ комисия разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

член 19, § 11 2 S&D  +  

член 25, § 1 1СЧ комисия поотд. -  

Член 25, § 2, алинея 

2 

1СЧ комисия поотд. -  

3 S&D ЕГ + 558, 92, 1 

Съображение 1 4 GUE/NGL  -  

Съображение 13 1СЧ комисия  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение 24 6 GUE/NGL  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ гласуването 

се отлага 

(член 61, параграф 

2 от Правилника 

за дейността) 

 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: изменение 1СЧ (член 25, § 1); 1СЧ (член 25, § 2, алинея 2) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

член 2, § 1, буква е) 

1-ва част: Целият текст с изключение на "–  малки и средни предприятия съгласно 

определението в член 4, параграф 1, точка 13 от Директива 2014/65/ЕС;" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 1СЧ (член 15, § 1) 

1-ва част: Целият текст с изключение на параграфи 1б и 1в 

2-ра част: Параграф 1б 

3-та част: Параграф 1в 
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7. Убежище: временни мерки в полза на Италия и Гърция * 

Доклад: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-3 

5-23 

комисия  +  

след съображение 2 24 GUE/NGL  -  

след съображение 3 4 комисия поотд. +  

след съображение 6 25 GUE/NGL ЕГ + 494, 148, 13 

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 470, 131, 50 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: изменение 4 
 

 

8. Насоки за политиките за заетост на държавите членки * 

Доклад: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-8 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 460, 127, 61 
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9. Основни цели на срещата на Седемнадесетата конференция на страните 

(CoP17) по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове 

от дивата фауна и флора (CITES) в Йоханесбург 

Предложение за резолюция: B8-0987/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0987/2016 

(комисия ENVI) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

 +  

 

 

 

10. Прилагане на Директивата за пощенските услуги 

Доклад: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

след съображение Ж 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Достъп до финансиране за МСП и увеличаване на разнообразието на 

финансирането за МСП в рамките на съюз на капиталовите пазари 

Доклад: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § 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. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 528, 77, 44 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "със средна пазарна капитализация" 

2-ра част: тези думи 
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§ 19 

1-ва част: "подчертава, че един здрав, стабилен и устойчив банков сектор и съюз на 

капиталовите пазари е предпоставка за подобряване на достъпа на МСП до 

финансиране;" 

2-ра част: "отбелязва, че Регламентът за капиталовите изисквания (РКИ) и Директивата за 

капиталовите изисквания ІV (ДКИ IV), и по-специално по-високото ниво и 

качество на капитала, са пряк отговор на кризата и представляват основата за 

обновената стабилност на финансовия сектор; приветства факта, че Комисията 

счита кредитирането на МСП за една от приоритетните области в прегледа на 

РКИ; отбелязва, че Комисията проучва възможностите всички държави членки 

да се възползват от местните кредитни съюзи, действащи извън обхвата на 

правилата на ЕС за капиталовите изисквания за банките; подчертава 

необходимостта от разумно законодателство за кредитните съюзи, което да 

осигурява както финансова стабилност, така и възможности за кредитните 

съюзи да предоставят кредити при конкурентни лихвени проценти; " 

 
§ 30 

1-ва част: "отбелязва мерките, приети от ЕЦБ на 10 март 2016 г., и по-специално новата 

поредица от четири целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO 

II), които ще стимулират банковото кредитиране за реалната икономика; 

подчертава, че сами по себе си паричните политики не биха били достатъчни 

за стимулиране на растежа и инвестициите," 

2-ра част: "и че те трябва да бъдат придружени от подходящи фискални политики и 

структурни реформи; " 
 

 

12. Как може най-добре да се оползотвори потенциалът на МСП за 

създаване на работни места? 

Доклад: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 577, 35, 36 

2/ПГ + 448, 169, 25 

3/ПГ + 576, 52, 23 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.  устна промяна 

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 461, 83, 108 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 56 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 327, 298, 18 

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 527, 117, 6 

§ 74 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 79 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 80 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 262, 343, 40 

съображение К 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

Съображение П § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение У § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение Ш § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 553, 69, 24 
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Искания за поименно гласуване 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (2-ра част), 68 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: съображение У 

S&D: § 80 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на "която не би следвало да се разглежда в 

положителен аспект като явление, което допринася за „нарастването на броя на 

микропредприятията“, а по-скоро като такова, което причинява трудова 

несигурност, води до неблагоприятни условия на труд и до ограничена или 

липсваща социална закрила и" и "като поставя много хора в уязвимо 

положение, което от своя страна създава нови социални проблеми, които 

трябва да бъдат решени;" 

2-ра част: "която не би следвало да се разглежда в положителен аспект като явление, 

което допринася за „нарастването на броя на микропредприятията“, а по-скоро 

като такова, което причинява трудова несигурност, води до неблагоприятни 

условия на труд и до ограничена или липсваща социална закрила и" 

3-та част: "като поставя много хора в уязвимо положение, което от своя страна създава 

нови социални проблеми, които трябва да бъдат решени;" 

 
ECR: 

§ 80 

1-ва част: "подчертава, че секторът на временната заетост е от особено значение за МСП 

и че следва да се разглежда нюансирано," 

2-ра част: "като това важи особено за колективните системи; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да подпомагат всички форми на временна 

заетост, особено тези, които служат като мост към дълготрайна заетост;" 

 
Съображение П 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "ниската трудова мобилност и" 

2-ра част: тези думи 

 
EFDD: 

§ 31 

1-ва част: "подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите в научни 

изследвания, иновации, квалифицирано обучение и развитие, с цел да се 

стимулират качественият растеж и потенциалът за създаване на работни места 

на европейските МСП; подчертава факта, че за подкрепа на МСП са 

предназначени средства в размер на 75 милиарда евро по линия на 

предназначената за МСП част от ЕФСИ;" 

2-ра част: "приветства успешното усвояване досега на финансирането за МСП по линия 

на ЕФСИ сред одобрените проекти;" 

 
§ 68 

1-ва част: Целият текст с изключение на "при целесъобразност" и "– в рамките на 

специфичните за всяка държава препоръки на европейския семестър –" 

2-ра част: тези думи 
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PPE: 

съображение Ш 

1-ва част: Целият текст с изключение на "държавите членки или към трети" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 74 

1-ва част: Целият текст с изключение на "и мерките, прилагани" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 18 

1-ва част: "подчертава, че административната тежест на регулирането е 

непропорционално по-висока за самостоятелно заетите лица и 

микропредприятията, отколкото за по-големите предприятия; във връзка с това 

счита, че всички мерки по отношение на „фиктивните самостоятелно заети 

лица“ трябва да бъдат прилагани целенасочено" 

2-ра част: "и не следва да създават допълнителна административна тежест за лицето;" 

 
§ 79 

1-ва част: Целият текст с изключение на "на Европейския парламент ", "се посочва ясно, 

че " и "в едно свободно общество КСО не може никога да превърне 

благотворителните дейности в задължения; изразява твърдо убеждение, че ако 

КСО беше задължителна, хората щяха да са по-малко склонни да подкрепят 

благотворителни каузи;" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Зджислав Краснодембски предложи следното устно изменение на § 18: 

"18. подчертава, че административната тежест на регулирането е непропорционално по-висока 

за самостоятелно заетите лица и микропредприятията, отколкото за по-големите предприятия; 

във връзка с това счита, че всички мерки по отношение на „фиктивните самостоятелно заети 

лица“ трябва да бъдат прилагани целенасочено и не трябва да създават каквато и да било 

ненужна административна тежест за лицето;" 
 

 

13. Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта 

Доклад: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 342, 239, 51 

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 432, 189, 18 

2/ПГ - 126, 450, 54 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 21 2 PPE разд.   

1/ПГ + 335, 273, 24 

2/ПГ - 274, 305, 52 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 53 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 67 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 69 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 77 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 83 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Позоваване 34 § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Ф § оригинален 

текст 

ПГ + 464, 140, 15 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 475, 63, 74 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: § 21, изменение 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: изменение 2 

ECR: съображение Ф 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, съображение Д, позоваване 34 
 



P8_PV(2016)09-15(VOT)_BG.doc 18 PE 588.683 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 21 

1-ва част: "отбелязва, че ограниченията, налагани от работодателите по отношение на 

носенето на религиозни символи, невинаги са в съответствие с 

международните стандарти за правата на човека, тъй като те не се свеждат 

само до добре дефинирани и ограничени обстоятелства, нито пък преследват 

легитимна цел, а държавите невинаги предприемат подходящи мерки срещу 

тези ограничения, когато те не са в съответствие с международните стандарти 

за правата на човека;" 

2-ра част: "изразява загриженост, че някои държави членки са въвели общи забрани 

върху религиозните символи в публичното пространство в името на 

неутралитета и секуларизма, което е довело до опити от страна на частния 

сектор да се разширят тези ограничения;" 

 
§ 53 

1-ва част: Целият текст с изключение на "не следва да правят разлика между деца или 

възрастни и всяка неоправдана възрастова дискриминация" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 62 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "заместване на" и "за всички" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

изменение 2 

1-ва част: "настоява, че свободата на вероизповедание е важен принцип, който следва да 

бъде спазван от работодателите; подчертава обаче, че прилагането на този 

принцип е въпрос от сферата на субсидиарността" 

2-ра част: "и че както държавите членки, така и работодателите могат да имат 

основателни причини да забраняват конкретни видове символи, за които се 

твърди, че имат религиозен характер, особено когато това са символи, които 

потъпкват правата на жените и могат да доведат до проблеми в сферата на 

сигурността;" 

 
§ 18 

1-ва част: "призовава държавите членки да признаят основното право на свобода на 

съвестта;" 

2-ра част: "отбелязва със загриженост, че има държави членки, в които се отказва 

заетост на членовете на компетентен и добре квалифициран медицински 

персонал или се прекратява тяхната заетост поради изразени от тях вътрешни 

убеждения срещу процедурите за прекратяване на живота;" 

 
§ 35 

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

2-ра част: тези думи 
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§ 68 

1-ва част: "изразява загриженост във връзка с това, че равнището на осведоменост за 

правата в сферата на дискриминацията и на осведоменост за съществуването 

на органи и организации, които предлагат подкрепа на жертвите на 

дискриминация, е ниско, като сред ЛГБТИ лицата равнищата на 

осведоменост са по-високи;" 

2-ра част: "счита, че националните, регионалните и местните органи, заедно с всички 

организации на заинтересованите страни, следва да засилят значително 

дейностите за повишаване на осведомеността както за жертвите, така и за 

работодателите, а също и за други групи; посочва, че националните 

организации на ЛГБТИ лицата са ключови партньори в тези усилия;" 

 
§ 69 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 77 

1-ва част: Целият текст с изключение на "активното използване на бюджетирането, 

съобразено с фактора пол, включително чрез" и "от страна на Комисията" 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да насърчават съвместяването на 

професионалния и личния живот чрез конкретни мерки," 

2-ра част: "като представят спешно ново законодателно предложение относно 

Директивата за отпуска по майчинство," с "представят спешно", 

"законодателно" и "Директивата за" 

3-та част: "представят спешно", "законодателно" и "Директивата за" 

4-та част: "така че да гарантират правото на жените на връщане на работа след 

бременност и отпуск по майчинство и родителски отпуск, да гарантират 

правото им на ефективна защита на здравето и безопасността на работното 

място, да защитават свързаните с майчинството права, да вземат мерки за 

предотвратяване на несправедливото уволнение по време на бременност и 

др., " 

5-та част: "както и Директивата за отпуск на лицата, полагащи грижи, и укрепят 

законодателството относно отпуска по бащинство;" 
 

Разни 

 

Изменение 1 отпада след оттеглянето на подписи. 
 

 

14. Дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд 

за приспособяване към глобализацията през периода 2007 - 2014 г. 

Доклад: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

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 

§ 13 § оригинален 

текст 

ПГ + 525, 72, 13 

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 579, 10, 9 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

ПГ + 537, 40, 21 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 53 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Р § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение С § оригинален 

текст 

ПГ - 255, 279, 30 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 447, 73, 19 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, съображение С 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: съображение Р 

PPE: § 53, съображение С 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 19 

1-ва част: "приветства заключенията в доклада на Сметната палата, че почти всички 

допустими по ЕФПГ работници са успели да се възползват от персонализирани 

и добре съгласувани мерки, съобразени с техните индивидуални потребности, 

и че почти 50% от работниците, които са получили финансова помощ, вече са 

се върнали на работа;" 

2-ра част: "отбелязва, че липсата на своевременно и ефективно изпълнение на програми 

по ЕФПГ в някои държави членки доведе до непълно усвояване на бюджетните 

кредити; счита, че участието на бенефициентите от целевата група или техните 

представители, социалните партньори, местните служби по заетостта и други 

заинтересовани страни в първоначалната оценка и заявление е от съществено 

значение, за да се гарантират положителни резултати за бенефициентите; 

призовава Комисията да оказва подкрепа на държавите членки в 

разработването на иновативни мерки и програми и да извърши оценка в 

прегледите си на степента, в която проектът на координирания пакет от 

персонализирани услуги прогнозира бъдещи перспективи на пазара на труда и 

необходими умения и отговаря на прехода към устойчива икономика с 

ефективно използване на ресурсите; призовава държавите членки, в 

съответствие с член 7 от настоящия регламент, да направят допълнителни 

усилия за координиране на пакет от персонализирани услуги за устойчива 

икономика с ефективно използване на ресурсите; отбелязва, че иновациите, 

интелигентното специализиране и ефективно използване на ресурсите са 

ключови за обновяване на промишлеността и икономическа диверсификация;" 
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§ 24 

1-ва част: "приветства факта, че много бенефициенти са имали възможността да получат 

от ЕФПГ ново работно място благодарение на персонализирана помощ при 

търсенето на работа и актуализиране на техните умения чрез програми за 

обучение или помощи за мобилност; изразява задоволство и от факта, че ЕФПГ 

е дал възможност на някои заети лица да започнат предприемаческа дейност 

благодарение на помощ за започване и управление на стопанска дейност; 

поради това подчертава значимия положителен ефект, който ЕФПГ оказва, 

според наличната информация, върху самоуважението и чувството за повече 

права и възможности и мотивацията подчертава, че помощта по линия на 

ЕФПГ е увеличила социалното сближаване, давайки възможност на хората да 

се върнат на работа" 

2-ра част: "и да избегнат негативните „капани“ на безработицата;" 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на "отбелязва, че съгласно цифрите от последващия 

доклад бенефициентите по ЕФПГ обикновено са с по-ниско от средното 

равнище на образование, следователно притежават по-малко подлежащи на 

предаване умения, което при нормални обстоятелства намалява възможностите 

им за заетост и ги поставя в по-уязвима позиция на пазара на труда;" и на 

"добавена стойност за ЕС при" 

2-ра част: "отбелязва, че съгласно цифрите от последващия доклад бенефициентите по 

ЕФПГ обикновено са с по-ниско от средното равнище на образование, 

следователно притежават по-малко подлежащи на предаване умения, което при 

нормални обстоятелства намалява възможностите им за заетост и ги поставя в 

по-уязвима позиция на пазара на труда;" 

3-та част: "добавена стойност за ЕС при" 

 
§ 27 

1-ва част: Целият текст с изключение на "и добавената стойност " и "с оглед гарантиране 

на максимален процент на повторно наети на работа за всяко изразходвано 

евро;" 

2-ра част: "и добавената стойност" 

3-та част: "с оглед гарантиране на максимален процент на повторно наети на работа за 

всяко изразходвано евро;" 

 
§ 33 

1-ва част: Целият текст с изключение на "истинска европейска добавена стойност" 

2-ра част: "истинска европейска добавена стойност" 

 


