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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. Освобождаване от отговорност за 2014 г. - Общ бюджет на Европейския 

съюз - Съвет и Европейски съвет 

Втори доклад: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отказ от освобождаване от отговорност 

гласуване: решение  

(целия текст) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ + 615, 0, 1 

 

Вж. Приложение V, член 5, параграф 2, буква б), от Правилника за дейността 
 

 

2. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Съвместно предприятие 

„Европейски консултативен съвет за инициатива в областта на 

наноелектрониката“ (ENIAC) 

Втори доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение  

(целия текст) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ + 501, 107, 17 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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3. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Вградени компютърни 

системи (ARTEMIS) 

Втори доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение  

(целия текст) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ + 498, 108, 18 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) 

от Правилника за дейността). 
 

Разни 

Поправка: всички езикови версии, с изключение не BG, IT, PT и SV. 
 

 

4. Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Международна организация по 

термоядрена енергия „ITER“ 

Втори доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение  

(целия текст) 

ЕГ + 436, 170, 15 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ + 441, 166, 19 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение V, член 5, параграф 2, буква а) 

от Правилника за дейността). 
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5. Положението в Северен Ирак/Мосул 

Предложения за резолюци: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-
1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 499, 105, 21 

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 600, 0, 21 

съображение Б 4 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 488, 11, 128 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Vert/ALE: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

EFDD: § 17 
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6. Положението на журналистите в Турция 

Предложения за резолюции: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-
1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-1158/2016  ENF ПГ - 83, 537, 2 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1162/2016  

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

след § 7 2 ENF  -  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 9 3 ENF ПГ - 93, 518, 12 

след съобр. Д 1 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: изменение 3 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 8 

1-ва част: “подчертава, че Турция е изправена пред реална заплаха от тероризъм; при все 

това изтъква, че широкообхватното турско законодателство за борба срещу 

тероризма не следва да се използва за санкциониране на журналистите за това, 

че упражняват правото си на свобода на изразяване на мнение;” 

2-ра част: “отправя спешен призив за изпълнението на препоръките на Венецианската 

комисия от март 2016 г. и на реформата на законодателството за борба с 

тероризма;“ с изключение на думите: “на препоръките на Венецианската 

комисия от март 2016 г. и” 

3-та част: “на препоръките на Венецианската комисия от март 2016 г. и” 

 
§ 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “Европейската служба за външна 

дейност и” 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Ружа Томашич (групата ECR) и Беатрикс фон Щорх (групата EFDD) са също сред подписалите 

предложението за обща резолюция RC-B8-1162/2016.  

Марио  Боргецио (групата ENF) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

1158/2016. 
 

 

7. Ядрена сигурност и неразпространение на ядрено оръжие 

Предложения за резолюции: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-
1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-1120/2016  ECR  -  

Предложение за обща резолюция  RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 354, 265, 4 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 4 1 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 189, 418, 16 

2/ПГ - 156, 436, 25 

след § 5 2 GUE/NGL ПГ - 185, 410, 27 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 13 3 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 159, 432, 30 

2/ПГ - 129, 456, 30 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

позоваване 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение М § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение П § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Р § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение У § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 280, 239, 101 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 415, 124, 74 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: Изменения 1, 2, 3 

ECR: Окончателно гласуване (RC-B8-1122/2016) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 2 

S&D: съображение У 

ECR: Позовавания 10, 11, съображение M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: Съображения П, Р,  § 4 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

съображение Б 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “като Руската федерация и Съединените 

щати или Индия и Пакистан,” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Г 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „САЩ, Русия, Обединеното кралство, 

Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израел и Демократична народна република 

Корея,“ 

2-ра част: тези думи 
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съображение З 

1-ва част: “като има предвид, че съществува необходимост от допълнително укрепване на 

основните цели за неразпространение на ядреното оръжие и разоръжаване в 

рамките на трите стълба на ДНЯО, а именно неразпространението, 

разоръжаването и сътрудничеството по въпросите на използването на ядрената 

енергия за мирни цели;” 

2-ра част: “като има предвид, че ядрените държави, страни по ДНЯО, модернизират и 

подобряват ядрените си арсенали, като отлагат предприемането на действия за 

намаляване или унищожаване на своите ядрени арсенали и за придържане в 

по-малка степен към военна доктрина на ядрено възпиране;” 

 
§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “повторното използване на ядрените 

оръжия като активен възпиращ фактор и” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в т.ч. намаляване на оперативния 

статус на ядрените оръжия и преместването им от местата на разполагане към 

местата за съхранение, намаляване на ролята на ядрените оръжия във военните 

доктрини“ и “бързо“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 11 

1-ва част: „изразява съжаление поради факта, че въпреки надеждите за противното, 

ядрените оръжия се връщат в стратегическото планиране на държавите, 

притежаващи ядрени оръжия; призовава за задълбочаване на диалога с всички 

притежаващи ядрени оръжия държави с цел изпълнение на обща програма, 

насочена към постепенно съкращаване на запасите от ядрени бойни глави;” 

2-ра част: “подкрепя, по-конкретно, стъпките, които САЩ и Русия предприеха, за да 

намалят своите ядрени оръжия, съгласно договореното в новия договор 

START;” 

 
GUE/NGL: 

съображение Н 

1-ва част: “като има предвид, че със своята стратегическа концепция от 2010 г. и своя 

преглед на позицията на възпиране и отбрана от 2012 г. НАТО се ангажира със 

създаването на условия за свят без ядрени оръжия; като има предвид, че по 

силата на двустранни споразумения и споразумения за споделяне на ядрени 

технологии на НАТО между 150 и 200 неуправляеми ядрени бомби с малък 

обсег на САЩ, считани за тактически или субстратегически ядрени оръжия, 

все още са разположени в пет държави – членки на НАТО, които не са ядрени 

държави (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия и Турция),” 

2-ра част: “въпреки опасенията, изразени в тези страни, в съответствие с настоящата 

политика на НАТО;“ 
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§ 19 

1-ва част: “приветства представянето на Глобалната стратегия на ЕС“ 

2-ра част: “настоятелно призовава ЕСВД, като последваща мярка, да се актуализира и 

разшири Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово 

унищожение от 2003 г. и Новите насоки за действие от 2009 г., като се вземат 

предвид описаните по-горе въпроси и проблеми с оглед на превръщането на 

ЕС в движеща сила за укрепване и постигане на напредък в многостранните 

споразумения за ядрено разоръжаване и неразпространение;” 

 
ENF: 

§ 7 

1-ва част: “приканва държавите – членки на ЕС, да подкрепят свикването на такава 

конференция през 2017 г. и да участват конструктивно в работата ѝ,” 

2-ра част: “а също така призовава заместник-председателя/върховния представител 

Федерика Могерини и Европейската служба за външна дейност да дадат 

конструктивен принос за работата на конференцията за преговори през 2017 

г.;” 

 
изменение 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “да прекратят незабавно 

усъвършенстването, разработването, производството и натрупването на ядрени 

бойни глави и техните системи носители;” призовава тези държави” и 

“изразява съжаление, че притежаващите ядрени оръжия държави, които са 

страни по ДНЯО, модернизират арсеналите си и отлагат предприемането на 

действия за намаляване или унищожаване на своите ядрени арсенали и за 

изоставяне на военната доктрина на ядрено възпиране;” 

2-ра част: тези думи 

 
Изменение 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “настоятелно призовава по-специално 

правителствата на Франция и Обединеното кралство да премахнат своите 

ядрени оръжия;” 

2-ра част: тези думи 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

1-ва част: “приветства приключването на работата на Отворената работна група на ООН 

за продължаване на многостранните преговори за ядрено разоръжаване 

съгласно Резолюция 70/33 на Общото събрание на ООН;” 

2-ра част: “приветства препоръката към Общото събрание на ООН, съдържаща се в 

окончателния доклад на Отворената работна група (A/71/371) и приета с 

широка подкрепа на 19 август 2016 г., за свикване на конференция през 2017 г., 

отворена за всички държави, с цел водене на преговори за правно обвързващ 

инструмент за забрана на ядрените оръжия, който да доведе до пълното 

премахване на тези оръжия; признава, че това ще укрепи целите и 

задълженията за неразпространение и разоръжаване, съдържащи се в ДНЯО, и 

ще помогне за създаването на условия за глобална сигурност и свят без ядрени 

оръжия;” с изключение на думите: “с цел водене на преговори за правно 

обвързващ инструмент за забрана на ядрените оръжия, който да доведе до 

пълното премахване на тези оръжия;” 

3-та част: “с цел водене на преговори за правно обвързващ инструмент за забрана на 

ядрените оръжия, който да доведе до пълното премахване на тези оръжия;” 
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Разни 

Луи-Жозеф Манскур, Жил Парньо, Венсан Пейон, Момчил Неков (групата S&D) и Хавиер Нарт 

(групата ALDE) оттеглиха подписите си от предложението за обща резолюция RC-B8-

1122/2016.  

Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш и Мигел Виегаш (групата GUE/NGL) оттеглиха 

подписите си от изменение 3. 
 

 

8. Европейската доброволческа служба 

Предложения за резолюции: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-

1134/2016, B8-1135/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 295, 313, 9 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE ЕГ - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

След § 15 3 GUE/NGL ЕГ + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

след позоваване 5 1 GUE/NGL ЕГ + 325, 269, 28 

след съобр. Г 2 GUE/NGL  +  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 297, 313, 14 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Л 4 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: “Правна” и “статута на 

доброволчеството с” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “конкретни процеси по валидиране” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ж 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “които следва да бъдат допълнително 

засилени чрез подходяща нормативна уредба” 

2-ра част: тези думи 
 

 

9. Стратегията на ЕС за младежта (2013 - 2015 г.) 

Доклад: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF  -  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 95 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 103 § оригинален 

текст 

ПГ - 276, 320, 23 

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 332, 284, 3 

съображение Н § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение П § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция на комисията CULT 

(целият текст) 

ПГ + 432, 131, 55 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: § 103 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 95 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “специфични за пола” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение К 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “мигранти” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Л 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “младите мигранти” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Н 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и мигрантите” 

2-ра част: тези думи 

 
Съображение П 

1-ва част: „като има предвид, че е съществено да се включи свързано с пола измерение в 

политиките за младежта, което да отчита конкретните обстоятелства и 

предизвикателства пред младите жени и момичета, на всички етапи от процеса 

на политика;“ 

2-ра част: „като има предвид, че конкретни мерки, отчитащи пола, трябва да бъдат 

включени в политиката за младежта по въпроси като борбата с насилието над 

жени и деца, образование в областта на секса и връзките, както и образование 

относно равенството между половете;“ 

 
съображение Р 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “включително младите хора с 

физически или умствени увреждания, и младите хора, които се определят като 

ЛГБТИ” 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “религиозните общности” 

2-ра част: тези думи 
 

 

10. По какъв начин ОСП може да подобри създаването на работни места в 

селските райони? 

Доклад: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 498, 83, 35 

2/ПГ + 383, 197, 32 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 442, 148, 27 

2/ПГ + 343, 221, 37 

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 509, 86, 13 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 483, 105, 27 

2/ПГ + 335, 269, 9 

3/ПГ + 558, 41, 12 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 581, 21, 6 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1/VE + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 355, 246, 8 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 21 § оригинален 

текст 

ПГ + 486, 94, 26 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 529, 50, 23 

2/ПГ + 441, 142, 21 

§ 34 § оригинален 

текст 

ПГ + 574, 27, 1 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 284, 309, 2 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 514, 73, 13 

2/ПГ + 309, 283, 4 

3/ПГ + 470, 117, 5 

4/ПГ + 307, 284, 3 

5/ПГ + 308, 281, 3 

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 400, 169, 24 

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.  поправка 

1 +  

2 +  

3/ПГ + 467, 94, 32 

4/ПГ + 438, 108, 41 

5/ПГ - 202, 320, 71 

§ 50 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

5 +  

§ 51 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 466, 45, 62 

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 67 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 424, 128, 5 

§ 70 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 71 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 72 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 232, 307, 15 

§ 75 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 252, 298, 0 

§ 77 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 291, 213, 40 

§ 78 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 82 § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 451, 95, 3 

3/ПГ + 441, 102, 2 

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Н § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение О § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение С § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

съображение Т § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ - 240, 256, 38 

2/ПГ - 185, 312, 33 

съображение Ф § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 177, 289, 62 

съображение Ч § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АА § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение АБ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение АЕ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

съображение АИ § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2/ЕГ + 336, 190, 0 

3/ПГ - 235, 275, 7 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 237, 201, 67 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (2-ра част), 21, 48 (поправка) (3-та, 4-та и 5-та част), 59 (3-та част), 67 

(3-та част), 77 (2-ра част), съобр. И (2-ра и 3-та част), У, Ф (2-ра част), АИ (3-та 

част) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, съобр. С 
 

Искания за гласуване поотделно 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, съобр. AA 

GUE/NGL: съображение Н 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, съобр. З, С, У, Ф, АА, АБ 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, съобр. У, AA, АИ 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 1 

1-ва част: “призовава всички държави членки да предложат дългосрочни перспективи на 

младите земеделски стопани с оглед преустановяване на обезлюдяването на 

селските райони, да прилагат глобална стратегия за обновяване на поколенията 

и за тази цел да използват пълноценно всички възможности, които новата ОСП 

предоставя за подпомагане на младите и новоустановените земеделски 

стопани, включително извън семейството, по-специално чрез помощите за 

млади земеделски стопани по първи и втори стълб, и също така да улесняват 

започването на селскостопанска дейност и предприемачество на земеделски 

стопани над 40-годишна възраст;” 

2-ра част: “отбелязва също така, че тези мерки трябва да бъдат допълнени от разпоредби 

в рамките на националните политики, както и да бъдат в съответствие с тях 

(относно земеползването, данъчното облагане, социалното осигуряване и т.н.), 

включително подпомагане съгласно членове 50 и 51 от Регламент (ЕС) 

№ 1307/2013;” 
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§ 27 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: “обвързващи” 

2-ра част: тази дума 

 
§ 36 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и регулиране” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 70 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “Европейската комисия и” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Й 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “малките и семейните земеделски 

стопанства” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение К 

1-ва част: “като има предвид, че европейското селско стопанство е изправено пред редица 

предизвикателства, свързани с производството на храни и продоволствената 

сигурност, биологичното разнообразие, устойчивостта на околната среда, 

енергетиката и изменението на климата и е от жизненоважно значение да се 

засили връзката между обществото и селското стопанство, да се разработят 

иновационни решения, за да отговори на тези предизвикателства, да се 

гарантира устойчивостта и конкурентоспособността на сектора“ 

2-ра част: “и да се преосмислят целите на една истинска обществена политика, която е в 

интерес на всички, тъй като това е един от най-важните аспекти на 

европейската интеграция;” 

 
съображение О 

1-ва част: “като има предвид, че въпреки проучванията, показващи, че преките плащания 

по първи стълб не създават пряко работни места, те изпълняват жизненоважна 

роля в запазването на заетостта и земеделските стопанства;” 

2-ра част: “като има предвид, че ако тази политика за подкрепа бъде преустановена, 30 % 

от европейските земеделски стопани ще бъдат принудени да прекратят 

дейността си и да напуснат селскостопанския сектор; като има предвид, че от 

тези плащания зависи оцеляването на малките земеделски стопанства и на 

селските райони;” 

 
съображение У 

1-ва част: “като има предвид, че в оценката на въздействието на последиците от ТПТИ, 

направена от Комисията, се отбелязва, че „по-уязвими са предимно селски 

райони, в които се развиват конкретни дейности и се характеризират с 

ограничени алтернативи;“ 

2-ра част: “като има предвид, че селските райони и работните места там са застрашени от 

отдалечаването от традиционните методи на селско стопанство, които ще 

навлязат с подписването на това споразумение;“ 
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съображение Ч 

1-ва част: “като има предвид, че създаването на работни места в селските райони трябва 

да бъде неразделна част от една устойчива политика, която е предназначена за 

конкретни територии и включва поддържането и развитието на 

селскостопанските дейности и дейности, непряко свързани със селското и 

горското стопанство, както и дейности, свързани със селските райони, които 

създават социални връзки и солидарност между различните заинтересовани 

страни и спомагат за подобряване на околната среда;” 

2-ра част: “социални връзки и солидарност между различните заинтересовани страни и 

спомагат за подобряване на околната среда;” 

 
съображение АБ 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “по-специално” и “за малки семейни 

стопанства, т.е. “ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

1-ва част: “счита, че е от жизненоважно значение да се поиска от публичните органи да 

въведат в селските райони консултантски услуги и услуги за подпомагане на 

управлението на стопанствата с цел да се модернизира европейското селско 

стопанство” 

2-ра част: “и да се премахнат морално остарелите традиционни методи;” 

 
ALDE: 

§ 3 

1-ва част: “насърчава държавите членки да засилят подкрепата си за малките и средните 

стопанства, включително като прибягват по-често до преразпределяне на 

плащанията;” 

2-ра част: “призовава ги също да предвидят механизми за предоставяне на премии на 

добре организираните стопанства и на тези, които използват правните 

инструменти за обединение между предприятията;” 

 
§ 30 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “без да се застрашава подкрепата по 

първи стълб, която следва да се реорганизира, за да се гарантира, наред с 

другото, по-добро функциониране и по-голяма стабилност на пазарите,” 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 2 

1-ва част: “отбелязва, че по-голямата част от преките плащания по линия на ОСП се 

изплащат на най-богатите земеделски стопанства и че през 2014 г. 13 % от 

бенефициерите са получили 74% от преките плащания;” 

2-ра част: “счита, че това не подпомага създаването на заетост в селскостопанския 

сектор, тъй като дейностите в малките земеделски стопанства са по-трудоемки 

и 53 % от заетите в сектора работят в категоризирани като малки земеделски 

стопанства; призовава за по-добро разпределяне на плащанията по линия на 

ОСП за малките земеделски стопанства;” 
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§ 5 

1-ва част: “припомня, че държавите членки са използвали в голяма степен възможността 

за обвързване на плащанията с производството – което, позволявайки 

поддържането и развитието на производството, гарантира работните места в 

необлагодетелстваните райони – и ги призовава да увеличат дела на този вид 

подкрепа за активните земеделски стопани, за да я направят по-гъвкава и да я 

използват повече в полза на по-доброто снабдяване на Съюза с растителни 

протеини, суровина, спрямо която той е зависим от внос от трети страни;” 

2-ра част: “освен това предлага равнището на доброволно обвързаното с производството 

подпомагане да бъде адаптирано в съответствие с равнището на заетост за 

съответната култура, което би засилило подкрепата за производствата, 

ползващи повече работна сила;” 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “е вече цел на ОСП”  

2-ра част: тези думи 

 
§ 51 

1-ва част: “също така подчертава, че преките плащания следва да останат инструмент на 

ОСП и след 2020 г., за да се подпомагат и стабилизират доходите на 

земеделските стопани и да бъдат компенсирани разходите, свързани с 

изпълнението на високите стандарти на ЕС (по отношение на 

производствените методи, и по-специално на изискванията за опазване на 

околната среда), както и да се запази селскостопанското производство в най-

необлагодетелстваните региони; посочва, че поради това преките плащания 

следва да имат за цел да се гарантира, че селското стопанство е икономически 

стабилно, както и да осигуряват продоволствената сигурност и сигурността на 

околната среда;” 

2-ра част: “в този контекст посочва, че е от основно значение да се изравни размерът на 

преките плащания, за да се гарантират равни условия за конкуренция в 

рамките на единния пазар на ЕС, както и за да се използват устойчиво 

ресурсите в селското стопанство на равнище ЕС;” 

 
EFDD: 

§ 71 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “както и частният сектор”  и “като 

например обществени и частни транспортни връзки” 

2-ра част: “както и частният сектор”  

3-та част: “като например обществени и частни транспортни връзки” 

 
ENF: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и подчертава, че схемите за качество, 

географските означения и биологичното земеделие представляват възможност 

за развитие на хранително-вкусовата промишленост и биха могли да създадат 

работни места в селските райони, и като такива не само следва да бъдат 

защитени, но също така и разработени, за да се създадат нови работни места и 

да се запазят регионалната култура и идентичност;” 

2-ра част: тези думи 
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§ 77 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „които насърчават социалната и 

икономическата интеграция на работниците мигранти, включително сезонните 

работници, мигрантите и бежанците от женски пол;“ 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за управление на рисковете“, „и втория 

стълб“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 38 

1-ва част: „или необработвани“ 

2-ра част: тези думи 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

1-ва част: „отбелязва, че текущите програми за развитие на селските райони са много по-

слабо съсредоточени върху социалните проекти, защитаващи работните места, 

в сравнение с тези от предходния програмен период (2007–2013 г.), че това се 

обяснява с избора на мерки, към които се придържат държавите членки в 

рамките на техните програми за развитие на селските райони, и с по-малките 

суми от средства, отпуснати за мерки, свързани със заетостта;“ 

2-ра част: „поради това призовава държавите членки да преразгледат избора си и 

призовава към повече гъвкавост в прилагането на политиката за селските 

райони;“ с изключение на думите „поради това призовава държавите членки да 

преразгледат избора си и“; 

3-та част: „поради това призовава държавите членки да преразгледат избора си и“; 

 
§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „че степента на сложност на програмите 

за развитие на селските райони значително ограничава използването на 

средствата от ЕЗФРСР и същевременно възпрепятства проектите, които могат 

да доведат до създаването на работни места“ и „и финансови“ 

2-ра част: „че степента на сложност на програмите за развитие на селските райони 

значително ограничава използването на средствата от ЕЗФРСР и 

същевременно възпрепятства проектите, които могат да доведат до създаването 

на работни места“ 

3-та част: „и финансови“ 
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§ 50 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за компенсиране на хаотичното 

въздействие на пазарите, когато те не постигат необходимите цели, и“, „с цел 

постигане на баланс между търсенето и предлагането“, „като се разчита 

например на антициклични помощи, с което да се предостави възможност на 

земеделските стопани да се възползват от по-справедливи цени“ и „че частта от 

финансирането, предназначена за мерки за стабилизиране на 

селскостопанските пазари, следа да се увеличи и“ 

2-ра част: „за компенсиране на хаотичното въздействие на пазарите, когато те не постигат 

необходимите цели, и“ 

3-та част: „с цел постигане на баланс между търсенето и предлагането“ 

4-та част: „като се разчита например на антициклични помощи, с което да се предостави 

възможност на земеделските стопани да се възползват от по-справедливи цени“ 

5-та част: „че частта от финансирането, предназначена за мерки за стабилизиране на 

селскостопанските пазари, следа да се увеличи и“ 

 
съображение З 

1-ва част: „като има предвид, че икономическата криза засегна всички части на Европа, 

но най-вече селските райони;“ 

2-ра част: „като има предвид, че тези райони са изправени пред безпрецедентни 

последици в резултат на политиките на строги икономии;“ 

 
Съображение С 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и че малките и средните стопанства, в 

които обикновено се наблюдава по-голяма диверсификация и са по-иновативни 

и гъвкави, често са добре организирани по отношение на групирането на 

производители и кооперации, по-склонни са към устойчивост и се 

приспособяват по-лесно към последиците от кризата, са от полза за 

общностите, в които се намират,“ 

2-ра част: „и че малките и средните стопанства, в които обикновено се наблюдава по-

голяма диверсификация и са по-иновативни и гъвкави, често са добре 

организирани по отношение на групирането на производители и кооперации, 

по-склонни са към устойчивост и се приспособяват по-лесно към последиците 

от кризата, са от полза за общностите, в които се намират,“ с изключение на 

думите „по-склонни са към устойчивост и се приспособяват по-лесно към 

последиците от кризата, са от полза за общностите, в които се намират,“ 

3-та част: „по-склонни са към устойчивост и се приспособяват по-лесно към последиците 

от кризата, са от полза за общностите, в които се намират,“ 

 
Съображение AЕ 

1-ва част: „като има предвид, че броят на сортовете култури, отглеждани с индустриални 

цели, е малък,“ 

2-ра част: „и местните сортове и поминък се заменят с индустриални;“ 

3-та част: „като има предвид че местните породи и сортове имат важна роля в 

запазването на биологичното разнообразие, поддържането на поминък за 

населението и местното производство в районите;“ 
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ALDE, PPE: 

§ 11 

1-ва част: „счита, че за да изпълняват ролята си на предпазна мрежа, интервенционните 

цени трябва да бъдат редовно адаптирани към променящата се себестойност, 

което би позволило да се въздейства върху доходите и за поддържане на 

дейността на производителите,“ 

2-ра част: „както и на заетостта;“ 

3-та част: „призовава ЕС да въведе инструменти за предотвратяване, от типа на 

Обсерваторията за наблюдение на пазара на мляко, във всички големи 

производствени сектори, за да се осигури мониторинг на пазарите, който би 

позволил да се подпомогне управлението на производството и да се окаже 

намеса в справянето с кризите, благодарение на гъвкавите и реактивни 

инструменти за управление на пазара, които могат да се активират при 

необходимост;“ 

 
§ 40 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „които,“, „поради факта, че са 

диверсифицирани в по-голяма степен, че са по-икономични и по-

самостоятелни, както и че по-лесно могат да бъдат преместени,“ „са“ и „по-

ефективни от гледна точка на създаването на добавена стойност и на работни 

места в рамките на съответната територия и като“ 

2-ра част: „които,“ 

3-та част: „са“ 

4-та част: „поради факта, че са диверсифицирани в по-голяма степен, че са по-

икономични и по-самостоятелни, както и че по-лесно могат да бъдат 

преместени,“ 

5-та част: „по-ефективни от гледна точка на създаването на добавена стойност и на 

работни места в рамките на съответната територия и като“ 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „производство на възобновяема 

енергия“ 

2-ра част: тези думи 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „приеме политика, която е в“ и 

„конкурентоспособен и“ 

2-ра част: „приеме политика, която е в“ 

3-та част: „конкурентоспособен и“ 

 
съображение Т 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в рамките на ОСП, насочена към 

пазара“, „регулаторни“ и „ценовата“ 

2-ра част: „в рамките на ОСП, насочена към пазара“ 

3-та част: „регулаторни“ и „ценовата“ 
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ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (поправка) 

1-ва част: „счита, че гарантирането на продоволствена сигурност в Европейския съюз 

трябва да продължи да бъде основен принцип на действие в рамките на 

бъдещата ОСП,“ 

2-ра част: „без да се пренебрегват пазарите извън ЕС;“ 

3-та част: „в тази връзка счита, че търговските споразумения могат да представляват 

истински риск, но също и потенциални възможности за европейското селско 

стопанство и счита, че споразуменията за свободна търговия не следва да водят 

до нелоялна конкуренция за малките и средните земеделски стопанства и да 

застрашават местните икономики и работни места;“ с изключение на думите  

4-та част: „но също и потенциални възможности“ 

5-та част: „в тази връзка счита, че търговските споразумения като ТПТИ, ВИТС и 

споразумението за свободна търговия ЕС—Меркосур сериозно застрашават 

европейските пазари на селскостопанска продукция и труд и са в разрез с 

политиките, имащи за цел стимулиране на местното производство и подкрепа 

на селскостопанския поминък;“ 

 
ECR, ENF: 

§ 59 

1-ва част: „счита, че в бъдеще е необходимо да продължи разработването на 

висококачествени продоволствени системи на териториален принцип, 

извършващи снабдяване със сурови и преработени хранителни продукти, като 

се насърчава личната отговорност и участието на заинтересованите страни – 

обединени в групи от производители, преработватели, дистрибутори и 

потребители или като общности на производители и потребители, или като се 

обединяват всички стопански субекти от хранително-вкусовия и хранителния 

сектор на туризма – в качествени и основаващи се на договори дейности, 

насочени към гарантиране на снабдяването с храни и осигуряване на 

безопасността на храните, както и справедливи доходи, за да могат 

земеделските стопани да си осигурят достоен живот и да поддържат заетостта 

в своите стопанства; отбелязва, че тези продоволствени системи могат по-

конкретно – но не само – да приемат формата на къси вериги за доставки и/или 

местни пазари;“ 

2-ра част: „счита, че в бъдеще е нужно да се предвидят повече средства на ЕС за 

развитието и функционирането на някои специални системи за качество на 

хранителните продукти, а също така и за по-нататъшното развитие на 

заслужилата международна слава европейска гастрономия;“ 

3-та част: „счита, че за целта е от основно значение да се адаптира по-добре 

законодателството относно обществените поръчки, за да могат местните 

общности да популяризират местното производство;“ 
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§ 67 

1-ва част: „призовава Европейската комисия да извърши оценка на социалното 

въздействие на настоящата криза в селското стопанство, особено по отношение 

на закритите работни места, по-специално в селските райони; призовава 

държавите членки да разгледат възможностите за подобряване на 

конкурентоспособността на селското стопанство, така че секторът да може да 

създава работни места и да генерира добавена стойност, която се разпределя 

равномерно между всички участници в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост, като се гарантира лоялна конкуренция и се свеждат 

до минимум вредите от социалния дъмпинг и от несигурните и нестандартни 

условия на заетост, които засягат в прекалено висока степен определени групи; 

отбелязва, че много от членовете на семействата, работещи в земеделски 

стопанства, нямат социален статут и не са обхванати от система за социална 

закрила; подчертава, че селскостопанските предприятия трябва да спазват 

националното трудово и социално законодателство; счита, че всяко въвеждане 

на допълнителни условия за плащанията по първия стълб на ОСП би 

увеличило значително административната тежест за земеделските стопани и би 

намалило потенциала им да създават работни места;“ 

2-ра част: „призовава за по-силна роля на социалните партньори съвместно с 

управителните органи и призовава държавите членки да признаят и гарантират 

социалните права на земеделските стопани, като гарантират, че всички 

работещи в сектора на селското стопанство – на пълен или непълен работен 

ден – са обхванати от система за социална закрила;“ 

3-та част: „призовава държавите членки да транспонират в националното 

законодателство Директива 2014/36/ЕС относно сезонните работници;“ 

4-та част: „призовава на националните органи в областта на здравеопазването и 

безопасността да бъдат отпуснати средства за разпространение на информация 

относно безопасността в стопанствата;“ 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „– като например африканската чума по 

свинете, засегнала балтийските държави и Полша, и птичия грип, засегнал 

Франция,“ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL, ENF: 

съображение И 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Европейският съюз превърна заетостта 

— по-специално чрез ЕФСИ — в един от своите основни приоритети, и като 

има предвид, че във връзка с това“ 

2-ра част: „Европейският съюз превърна заетостта — по-специално чрез ЕФСИ — в един 

от своите основни приоритети, и като има предвид, че във връзка с това“ с 

изключение на думите „— по-специално чрез ЕФСИ — “ 

3-та част: „— по-специално чрез ЕФСИ — “ 
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ECR, PPE, ENF: 

съображение Ф 

1-ва част: „като има предвид, че европейските земеделски стопани извършват дейността 

си на все по-глобализиращия се пазар и поради това са много по-уязвими от 

нестабилността на цените, отколкото други сектори;“ 

2-ра част: „като има предвид, че търговските споразумения, които са в процес на 

договаряне, като например Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ), всеобхватното икономическо и търговско споразумение 

между ЕС и Канада (ВИТС) и споразумението за свободна търговия между ЕС 

и Меркосур, представляват заплаха за създаването на работни места и 

създаването на условия за подпомагане на селскостопанския поминък;“ 

 
ENF, S&D: 

съображение АИ 

1-ва част: „като има предвид, че Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР) предоставя средносрочна подкрепа за жилищно настаняване, 

здравеопазване, образование и заетост в селските райони за 

маргинализираните общности;“ 

2-ра част: „като има предвид, че ЕЗФРСР може да вземе под внимание специфичните 

нужди на бежанците и да бъде използван за професионално обучение и 

придобиване на умения в различните сектори на дейност в селските райони;“ 

3-та част: „като има предвид, че ЕЗФРСР може да вземе под внимание специфичните 

нужди на бежанците и“ 
 

Разни 

Поправка: Всички езикови версии 

 


