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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. Заключения от извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 
2020 г.

Предложения за резолюция: B9-0229/2020, B9-0230/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0229/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

разд.

1/ПГ + 676, 1, 4

§ 1 § оригинален 
текст

2/ПГ + 612, 28, 41

разд.

1/ПГ + 570, 71, 40

2/ПГ + 552, 72, 57

3/ПГ + 516, 112, 53

§ 2 § оригинален 
текст

4/ПГ + 603, 32, 45

2 GUE/NGL ПГ - 64, 566, 51

3 GUE/NGL ПГ - 78, 534, 69

4 GUE/NGL ПГ - 87, 551, 43

след § 2

5 GUE/NGL ПГ - 113, 537, 31

6 GUE/NGL ПГ - 160, 466, 55след § 3

7 GUE/NGL ПГ - 48, 557, 76

§ 4 8 GUE/NGL ПГ - 124, 516, 41

разд.

1/ПГ + 541, 80, 60

§ 5 § оригинален 
текст

2/ПГ + 456, 202, 23

25 ID ПГ - 133, 543, 3

10 GUE/NGL ПГ - 112, 556, 13

§ 9

11 GUE/NGL ПГ - 102, 545, 33
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 501, 151, 28

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 464, 175, 42

след § 9 9 GUE/NGL ПГ - 148, 405, 128

26 ID ПГ - 101, 562, 16§ 10

§ оригинален 
текст

ПГ + 459, 202, 20

24 членове на 
Парламента

ПГ - 69, 565, 47след § 10

27 ID ПГ - 103, 564, 12

28 ID ПГ - 112, 554, 13

12 GUE/NGL ПГ - 59, 562, 57

13 GUE/NGL ПГ - 46, 618, 16

разд.

1/ПГ + 440, 211, 29

2/ПГ + 420, 200, 61

§ 11

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 487, 182, 12

след § 11 29 ID ПГ - 100, 569, 10

разд.

1/ПГ + 572, 78, 31

§ 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 490, 64, 127

14 GUE/NGL ПГ - 81, 538, 59

15 GUE/NGL ПГ - 56, 545, 80

след § 13

16 GUE/NGL ПГ - 165, 467, 48

17 GUE/NGL ПГ - 112, 454, 115

разд.

§ 14

§ оригинален 
текст

1/ПГ + 523, 80, 74
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 501, 112, 64

30 ID ПГ - 97, 560, 22след § 14

31 ID ПГ - 125, 535, 18

18 GUE/NGL ПГ - 91, 478, 112

разд.

1/ПГ + 526, 121, 34

§ 15

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 571, 101, 9

след § 15 19 GUE/NGL ПГ - 125, 510, 46

§ 16 § оригинален 
текст

ПГ + 488, 140, 52

§ 17 32 ID ПГ - 106, 565, 8

разд.

1/ПГ + 552, 55, 74

§ 19 § оригинален 
текст

2/ПГ + 488, 116, 77

20 GUE/NGL ПГ - 60, 538, 83след § 19

33 ID ПГ - 109, 560, 10

§ 20 34 ID ПГ - 102, 571, 6

след § 20 35 ID ПГ - 97, 569, 13

§ 23 21 GUE/NGL ПГ - 188, 485, 8

§ 24 § оригинален 
текст

ПГ + 578, 52, 51

22 GUE/NGL ПГ - 108, 484, 89след § 24

23 GUE/NGL ПГ - 139, 419, 123

разд.

1/ПГ + 620, 20, 41

§ 26 § оригинален 
текст

2/ПГ + 595, 40, 46
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съображение В 1 GUE/NGL ПГ - 58, 562, 61

резолюция (целия текст) ПГ + 465, 150, 67

Предложение за резолюция B9-0230/2020
(ECR)

резолюция (целия текст) ПГ ↓

Искания за  гласуване поотделно
ID: §§ 15, 16, 24
Renew: §§ 10, 11, 12

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 9
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „подчертава, че за да бъде ефективен, 

този механизъм следва да се задейства с обратно квалифицирано мнозинство;“
2-ра част: тези думи

§ 14
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „управлението на границите“, „Фонда 

за интегрирано управление на границите“ и „Европейския фонд за отбрана“
2-ра част: тези думи

§ 15
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „постепенно“ 
2-ра част: тази дума

ID:
§ 1
1-ва част: „скърби за жертвите на  COVID-19 и отдава почит на всички работници, които 

се борят с пандемията;“
2-ра част: „счита, че при подобни безпрецедентни и изключителни обстоятелства хората 

в ЕС имат колективно задължение за солидарност;“

§ 5
1-ва част: „счита, че държавните и правителствените ръководители на ЕС не успяха да се 

справят с въпроса за плана за погасяване на задълженията във връзка с 
инструмента за възстановяване; припомня, че има само три възможности за 
това: допълнителни съкращения по програмите с добавена стойност за ЕС до 
2058 г., увеличаване на вноските на държавите членки или създаване на нови 
собствени ресурси;“

2-ра част: „счита, че единствено създаването на нови собствени ресурси може да помогне 
за погасяването на дълга на ЕС, като същевременно се спаси бюджетът на ЕС и 
се облекчи фискалният натиск върху националните бюджети и гражданите на 
ЕС; припомня, че създаването на нови собствени ресурси е единственият 
метод на погасяване, който е приемлив за Парламента“
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§ 12
1-ва част: „потвърждава своята твърда позиция в подкрепа на пълното премахване на 

всички отстъпки и корективни механизми във възможно най-кратък срок;  
изразява съжаление относно факта, че Европейският съвет не само запази, но 
дори увеличи отстъпките в полза на някои държави членки;“

2-ра част: „отново потвърждава своята позиция относно разходите за събиране на мита, 
които следва да бъдат фиксирани на 10 %, което беше тяхната първоначална 
ставка;“

§ 26
1-ва част: „въпреки това счита, че всяко политическо споразумение относно следващата 

МФР ще трябва да бъде постигнато най-късно до края на октомври, за да не 
бъде застрашено гладкото начало на новите програми от 1 януари 2021 г.; 
припомня, че ако новата МФР не бъде приета навреме, член 312, параграф 4 от 
ДФЕС предвижда временно увеличаване на тавана и други разпоредби за 
последната година от настоящата рамка;“

2-ра част: „посочва, че планът на МФР за действие при извънредни ситуации е напълно 
съвместим с плана за възстановяване и с приемането на новите програми по 
МФР, както от правна, така и от политическа гледна точка;“

Renew:
§ 19
1-ва част: Целият текст с изключение на: „изразява съжаление във връзка с масовото 

съкращение на безвъзмездните средства, което нарушава равновесието между 
безвъзмездните средства и заемите и ще подкопае усилията за възстановяване, 
особено отмяната на иновативни програми като Инструмента за подкрепа на 
платежоспособността; счита, че тези съкращения ще намалят капацитета на 
инструмента и неговия преобразяващ ефект върху икономиката; изразява 
съжаление във връзка с факта, че някои държави членки отново са преговаряли 
в дух на оперативни бюджетни баланси, като напълно са пренебрегнали 
общите ползи от членството в единния пазар и в ЕС като цяло;“

2-ра част: тези думи

GUE/NGL, ID:
§ 2
1-ва част: „приветства приемането от страна на държавните и правителствените 

ръководители на фонд за възстановяване, за да се даде тласък на икономиката, 
както беше предложено от Парламента през май; потвърждава създаването на 
инструмент за възстановяване,“ 

2-ра част: „което представлява историческа стъпка за ЕС;“ 
3-та част: „при все това изразява съжаление относно намаляването на компонента на 

безвъзмездните средства в окончателното споразумение;“
4-та част: „припомня, че избраното правно основание за създаване на инструмента за 

възстановяване не предоставя официална роля на избраните членове на 
Европейския парламент;“
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§ 11
1-ва част: „ето защо подчертава, че тази реформа следва да включва набор от нови 

собствени ресурси, които трябва да постъпят в бюджета на Съюза, считано от 
1 януари 2021 г.; подчертава, че вноската във връзка с пластмасата 
представлява само първата част от изпълнението на това очакване на 
Парламента; възнамерява да договори правно обвързващ график, който трябва 
да бъде одобрен от бюджетния орган, за въвеждането на допълнителни нови 
собствени ресурси в хода на първата половина на следващата МФР, като 
например схемата на ЕС за търговия с емисии (и приходите, получени от всяко 
бъдещо разширяване), механизма за корекция на въглеродните емисии на 
границите, цифровия данък, данъка върху финансовите сделки и общата 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък;“ с изключение на 
думите: „като например схемата на ЕС за търговия с емисии (и приходите, 
получени от всяко бъдещо разширяване),“

2-ра част: тези думи
3-та част: „призовава междинното преразглеждане на МФР да бъде използвано, за да се 

добавят, ако е необходимо, допълнителни собствени ресурси през втората 
половина на МФР за периода 2021—2027 г., за да се гарантира, че целта ще 
бъде постигната до края на същата МФР;“


