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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
ОПР общо предложение за резолюция
1/20 нисък праг (най-малко 1/20 от членовете на Парламента)
1/10 среден праг (най-малко 1/10 от членовете на Парламента)
1/5 висок праг (най-малко 1/5 от членовете на Парламента)
ТГ тайно гласуване
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1. График на месечните сесии на Парламента за 2021 г.

Предложение на Председателския съвет

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

7-8 април 2з 1/20 от 
членовете на 
Парламента

+

10-11 ноември 1з ID ПГ - 228, 382, 52

Приет без гласуване във вида, в който е изменен.

Искания за поименно гласуване
ID: изменение 1

2. График на месечните сесии на Парламента за 2022 г.

Предложение на Председателския съвет

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Приет без гласуване.

3. Проверка на пълномощията

Доклад: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 3 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 371, 258, 33

разд.

1 +

§ 6 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение Л § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 334, 248, 81

Решение (целия текст) ПГ + 523, 6, 135

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL, PPE: съображение Л

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 3
1-ва част: „призовава компетентните органи на държавите членки да приключат без 

забавяне разглеждането на възможните спорове, които са отнесени до тях, и да 
уведомят Европейския парламент за резултатите;“

2-ра част: „призовава за прозрачна оценка на провеждането на изборите за Европейски 
парламент.“

§ 6
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително във връзка с 

избирателните списъци, изискванията за физическо присъствие или 
трудностите за получаване на достъп до информацията от държавите членки, 
необходима, за да упражнят правото си на глас;“ 

2-ра част: тези думи

Разни
Изменения 1 и 2 са обявени за недопустими от председателя.

4. Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността))

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Назначаване на 
Педро Мачадо 

ТГ + 441, 171, 53
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5. Назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността))

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Назначаване на 
Хесус Саурина 

ТГ + 404, 153, 76

6. Назначаване на заместник-председател на Единния съвет за преструктуриране

Доклад: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността))

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Назначаване на Ян де 
Карпентиер 

ТГ + 414, 186, 55

7. Назначаване на изпълнителния директор на Европейския банков орган

Доклад: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността))

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Назначаване на 
Джери Крос

ТГ - 272, 336, 48
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8. Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за 
дейността:  класифициране, етикетиране и опаковане на вещества и смеси - 
титанов диоксид

Предложение за резолюция: B9-0071/2020 (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

Предложение за резолюция B9-0071/2020
(ECR)

Резолюция 
(целия текст)

ЕГ - 177, 434, 39

9. Общо зарядно устройство за мобилните радиосъоръжения

Предложения за резолюция: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-
0076/2020, B9-0085/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

съображение А § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

съображение Б § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съобр. Д 1 GUE/NGL ПГ - 160, 343, 157

Резолюция (целия текст) ПГ + 582, 40, 37

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 1
PPE, Verts/ALE: окончателно гласуване

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: съображение А

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
съображение Б
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „че единният пазар не оползотворява 

потенциала си напълно и“
2-ра част: тези думи

Разни
Антонио Таяни (група РРЕ) е също сред подписалите общото предложение за резолюция 
RC-B9-0070/2020.
Евелин Гебхарт (група S&D) е също сред подписалите предложението за обща резолюция 
RC-B9-0070/2020.
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10. Разлика в заплащането на жените и мъжете

Предложения за резолюция: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0069/2020
(ECR)

резолюция (целия текст) ПГ - 78, 528, 50

Общо предложение за резолюция B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

след § 1 7 GUE/NGL ПГ - 296, 302, 61

разд.

1 +

§ 2 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 388, 224, 40

след § 2 8 GUE/NGL ПГ + 284, 279, 98

след § 3 9 GUE/NGL ПГ + 436, 138, 75

разд.

1/ПГ + 432, 127, 99

2/ПГ - 291, 332, 34

3/ПГ - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/ПГ - 298, 314, 44

разд.

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ оригинален 
текст

3 ↓

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

ПГ + 344, 276, 34

разд.

1 +

§ 6 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 9 § оригинален 
текст

2 +

след § 9 10 GUE/NGL +

разд.

1 -

след § 11 11 GUE/NGL

2 -

разд.

1 +

§ 13 § оригинален 
текст

2 +

след § 13 12 GUE/NGL ПГ - 306, 318, 34

след § 14 13 GUE/NGL ЕГ + 368, 249, 35

разд.

1/ПГ - 293, 334, 26

след § 15 14 GUE/NGL

2/ПГ - 115, 412, 128

разд.

1/ПГ + 356, 254, 47

след § 16 15 GUE/NGL

2/ПГ - 125, 501, 29
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съображение Д 3 GUE/NGL -

след съображение И 4 GUE/NGL +

след съображение Й 5 GUE/NGL ПГ + 304, 295, 59

след съображение О 6 GUE/NGL -

Резолюция (целия текст) ПГ + 493, 82, 79

Предложение за резолюция B9-0083/2020
 (ID)

Резолюция (целия текст) ↓

Предложение за резолюция B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Резолюция (целия текст) ↓

Искания за поименно гласуване
ECR: окончателно гласуване (B9-0069/2020)
Verts/ALE: изменение 1
GUE/NGL: изм. 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 и окончателно гласуване (B9-0073/2020)
S&D: изменение 2

Искания за разделно гласуване
Renew:
изменение 1
1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и санкции”,  замяната на „да обмисли 

въвеждането“ с „да въведе” и „задължителни”
2-ра част: „и санкции”
3-та част: замяната на „да обмисли въвеждането“ с „да въведе“
4-та част: „задължителни” 

PPE:
§ 2
1-ва част: Целият текст с изключение на: „задължителни“ 
2-ра част: тази дума
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§ 4
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „въвеждане на обвързващи мерки за 

прозрачност в заплащането“ и „счита, че бъдещата директива следва да се 
прилага както за частния, така и за публичния сектор, и за целия пакет относно 
възнагражденията, включително всички негови компоненти, и да има широк 
обхват, в който надлежно се отчитат особеностите на малките и средните 
предприятия (МСП);“

2-ра част: „въвеждане на обвързващи мерки за прозрачност в заплащането“
3-та част: „счита, че бъдещата директива следва да се прилага както за частния, така и за 

публичния сектор, и за целия пакет относно възнагражденията, включително 
всички негови компоненти, и да има широк обхват, в който надлежно се 
отчитат особеностите на малките и средните предприятия (МСП);“

§ 6
1-ва част: „призовава Комисията да използва настоящия преглед на функционирането и 

прилагането на законите на ЕС в областта на равното заплащане и принципа за 
равно заплащане като основа за своите действия и да представи своевременна 
преработка на Директива 2006/54/ЕО, за да актуализира и подобри на практика 
действащото законодателство относно принципа за равно заплащане, да 
подобри правоприлагането в съответствие със съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз (Съда на ЕС) и да включи забраната на всяка форма на 
дискриминация, основана на сексуална ориентация, полова идентичност или 
промяна на пола;“

2-ра част: „призовава за подобряване на достъпа до правосъдие и за въвеждане на 
засилени процесуални права за борба с дискриминацията при заплащането;“

§ 9
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като приемат законодателство“
2-ра част: тези думи

§ 13
1-ва част: „отбелязва въздействието на недостатъчната представеност на жените на 

ръководни позиции върху разликата в заплащането на жените и мъжете и 
подчертава спешната необходимост от насърчаване на равенството между 
мъжете и жените на всички равнища на вземане на решения в бизнеса и 
управлението;“

2-ра част: „призовава държавите членки да деблокират преговорите в Съвета относно 
предложената директива относно жените в управителните съвети, тъй като тя 
би могла да спомогне за премахването на „стъкления таван“;“

S&D:
изменение 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „дългосрочните последици от 

неолибералните политики, наложени от ЕС, оказват отрицателно въздействие 
върху икономическото овластяване на жените и върху постигането на 
равенство между жените и мъжете,“

2-ра част: тези думи
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изменение 14
1-ва част: „призовава държавите членки да засилят капацитета на публичните органи по 

труда, особено на равнище човешки ресурси и технически и структурен 
капацитет, за да се гарантира, че се предприемат необходимите действия за 
прилагане на трудовите права, установени със законодателство или колективно 
споразумение, включително чрез налагане на санкции на дружествата, които 
не спазват изискванията;“

2-ра част: „освен това призовава да се извърши оценка на възможността за обвързване на 
финансирането от ЕС за дружествата с условието за прилагане на високи 
трудови стандарти и липсата на дискриминационни практики към жените;“

изменение 15
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отхвърля прилагането на гъвкави 

работни договорености – инструмент, който дерегулира пазара на труда и 
отслабва трудовите права;“

2-ра част: тези думи

Разни
Сусана Солис Перес (групата Renew) е също сред подписалите предложението за 
резолюция B9-0073/2020.


