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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. Назначаване на председател на Надзорния комитет 
за централния контрагент (ЦК) 

Доклад: Irene Tinagli (A9-0152/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 
от Правилника за дейността))

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

Гласуване: 
назначаване на 
Клаус Льобер

ТГ + 546, 34, 107

2. Назначаване на независим член на надзорния комитет за 
ЦК

Доклад: Irene Tinagli (A9-0151/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 
от Правилника за дейността))

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

Гласуване: 
назначаване на 

Николета 
Джусто

ТГ + 614, 18, 55

3. Назначаване на независим член на надзорния комитет за 
ЦК

Доклад: Irene Tinagli (A9-0153/2020) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 
от Правилника за дейността))

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

Гласуване: 
назначаване на 

Фраукелиен 
Вендт

ТГ + 548, 33, 106

4. Предложение за решение на Съвета за разрешаване на 
Португалия да прилага намалена акцизна ставка върху 
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някои алкохолни продукти, произведени в автономните 
региони Мадейра и Азорски острови *

Доклад: Younous Omarjee (A9-0140/2020)

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

едно гласуване ПГ + 672, 7, 8

5. Ефективни мерки за повишаване на екологосъобразността 
на програмите „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, както и на 
Европейския корпус за солидарност

Доклад: Laurence Farreng (A9-0141/2020)

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

едно гласуване ПГ + 566, 52, 69

6. Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в 
световен мащаб

Доклад: Stanislav Polčák (A9-0143/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 603, 47, 36

§ 10 § оригинале
н текст

2/ПГ + 354, 327, 6

1 членове на 
Парламент

а

ПГ - 255, 420, 12§ 24

§ оригинале
н текст

ПГ + 406, 260, 21
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 585, 61, 41

§ 38 § оригинале
н текст

2/ПГ + 373, 272, 42

2 членове на 
Парламент

а

ПГ - 327, 354, 6§ 39

§ оригинале
н текст

ПГ + 401, 224, 62

3 членове на 
Парламент

а

ПГ - 327, 346, 14

разд.

1/ПГ + 657, 18, 12

§ 41

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 354, 277, 56

Съображение З § оригинале
н текст

ПГ + 452, 213, 21

разд.

1/ПГ + 614, 61, 12

съображение Й § оригинале
н текст

2/ПГ + 366, 253, 68

разд.

1/ПГ + 619, 59, 9

съображение Л § оригинале
н текст

2/ПГ + 414, 259, 14

резолюция (целия текст) ПГ + 543, 47, 109

Искания за гласуване поотделно
членове на 
парламента:

съображение З, §§ 24, 39
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Искания за разделно гласуване
членове на парламента:
съображение Й
1-ва част: „като има предвид, че отрицателното въздействие на 

Директивата за енергията от възобновяеми източници върху 
горите в световен мащаб и горите в ЕС наложи преработване 
на Директивата;“

2-ра част: „като има предвид, че въведените промени обаче няма да 
решат проблема;“

съображение Л
1-ва част: „като има предвид, че приложимите правила на Директивата 

за енергията от възобновяеми източници се основават на 
разбирането, че отглеждането на енергийни култури е 
устойчиво и неутрално по отношение на климата и дава 
възможност за възобновяване на източника в подходящ 
период от време;“

2-ра част: „като има предвид, че това разбиране е погрешно;“

§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „обвързващи“ (първо 

споменаване)
2-ра част: тази дума

§ 38
1-ва част: „припомня писмото от над 700 учени, които призовават за 

научно обосновано преразглеждане на Директивата за 
енергията от възобновяеми източници,“

2-ра част: „по-специално за изключване на определени видове дървесна 
биомаса от отчитането на постигането на целта и от 
допустимостта за получаване на подпомагане;“

§ 41
1-ва част: „настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 

вземат изцяло предвид въздействието, което по-голямото 
използване на биогорива оказва върху обезлесяването;“

2-ра част: „поради това призовава Комисията да извърши съществена 
реформа на политиките на ЕС в областта на биоенергията, а 
именно чрез преразглеждане на Директивата за енергията от 
възобновяеми източници;“
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7. Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на 
сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и 
Африканския рог

Доклад: Javier Nart (A9-0129/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след § 20 1 докладчик ПГ + 615, 14, 58

§ 32 2 докладчик ПГ + 596, 21, 70

разд.

1/ПГ + 655, 27, 5

§ 46 § оригинале
н текст

2/ПГ + 396, 248, 40

резолюция (целия текст) ПГ + 427, 128, 140

Искания за разделно гласуване
членове на Парламента:
§ 46
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и призовава 

Европейския съюз да улесни редовната, безопасна и достойна 
миграция;“

2-ра част: тези думи
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8. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм 
за гражданска защита на Съюза ***I

Доклад: Nikos Androulakis (A9-0148/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-9
11-16
18-52
55-87

комисия ПГ + 628, 58, 9

Изменения на Решение № 1313/2013/ЕС

член 7, § 2 91 членове на 
Парламент

а:

ПГ - 259, 430, 6

92 членове на 
Парламент

а

ПГ - 192, 498, 5член 12, § 3, 
алинея 1

53 комисия ПГ + 522, 117, 56

член 12, § 3, 
алинея 2

93 членове на 
Парламент

а

ПГ - 185, 496, 13

94 членове на 
Парламент

а

ПГ - 189, 498, 8член 12, § 3, 
алинея 3

54 комисия ПГ + 578, 107, 10

Проект на законодателен акт

88 PPE ПГ + 657, 28, 10Съображение 6

10 комисия ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 605, 60, 30

след 
съображение 6

89 PPE

2/ПГ + 357, 334, 4
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

90 членове на 
Парламент

а

ПГ - 193, 495, 7Съображение 10

17 комисия ПГ + 550, 135, 10

Съображение 11 20 комисия ПГ + 525, 157, 11

Предложение на Комисията ПГ + 617, 52, 23

Искания за разделно гласуване
S&D:
изменение 89
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „преди мобилизирането 

на rescEU“
2-ра част: тези думи

9. Глобална система за събиране на данни за консумацията на 
гориво от корабите ***I

Доклад: Jutta Paulus (A9-0144/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Отхвърля се 64 ID ПГ - 81, 558, 54

Изменения, внесени от водещата комисия

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-2
5

7-33
35-40
42-47
50-53

55
57-59

комисия ПГ + 583, 68, 44

34 комисия ПГ + 540, 144, 11

41 комисия ПГ + 595, 90, 10

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 48 комисия ПГ + 521, 150, 24
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

49 комисия ПГ + 595, 88, 12

54 комисия ПГ + 627, 56, 12

поотделно

56 комисия ПГ + 587, 62, 46

Изменения на Регламент (ЕС) 2015/757

член 2, § 2 71 GUE/NGL ПГ - 129, 553, 12

Член 6, § 3,  
буква в а

72 GUE/NGL ПГ + 360, 297, 38

Член 9, § 2, 
буква б

81 ECR ПГ - 143, 546, 6

60 комисия ПГ + 354, 328, 13Директива 
2003/87/ЕО

63 PPE, ECR ПГ ↓

Член 21, § 2,  
буква г

74 GUE/NGL ПГ + 400, 290, 5

Член 21, § 2, 
буква е

75 GUE/NGL ПГ - 104, 584, 7

76 GUE/NGL ПГ + 398, 291, 6

77 GUE/NGL ПГ + 388, 291, 16

78 GUE/NGL ПГ + 387, 292, 16

79 GUE/NGL ПГ + 413, 266, 16

Член 21, § 2, 
буква к б - к е

80 GUE/NGL ПГ + 357, 332, 6

Проект на законодателен акт

65з ID ПГ - 81, 605, 8Съображение 2

3 комисия ПГ + 547, 135, 12

66з ID ПГ - 84, 602, 8Съображение 3

4 комисия ПГ + 443, 199, 53

67з ID ПГ - 79, 605, 10Съображение 4

6 комисия ПГ + 548, 140, 7
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Съображение 5 68з ID ПГ - 82, 603, 8

Съображение 8 69 ID ПГ - 79, 609, 6

Съображение 13 61 ECR ПГ - 151, 537, 7

след 
съображение 14

70 GUE/NGL ПГ - 56, 569, 70

Предложение на Комисията ПГ + 520, 94, 77

Искания за  гласуване поотделно
ECR: изменение 4
ID: изменения 34, 41, 48, 49, 54, 56, 60

Разни
Изменение 62 се анулира.
Изменение 73 бе оттеглено.

10. Проект на решение на Съвета относно системата на 
собствените ресурси на Европейския съюз *

Доклад: José Manuel Fernandes, Valerie Hayer (A9-0146/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-5
7

10-11
13-14
17-18
29-30
34-36

комисия ПГ + 447, 177, 70

9 комисия ПГ + 447, 216, 31

12 комисия ПГ + 513, 151, 30

16 комисия ПГ + 484, 173, 37

20 комисия ПГ + 487, 187, 20

21 комисия ПГ + 507, 151, 36

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 
поотделно

22 комисия ПГ + 476, 149, 69
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

23 комисия ПГ + 450, 184, 60

24 комисия ПГ + 460, 134, 100

25 комисия ПГ + 581, 76, 37

26 комисия ПГ + 489, 191, 14

33 комисия ПГ + 479, 152, 63

43з ID ПГ - 95, 580, 17член 2, § 1, 
алинея 1, буква в

19 комисия ПГ + 485, 187, 22

47 Verts/ALE ПГ - 171, 498, 24член 2, § 1, 
алинея 1, буква в 

а 48 Verts/ALE ПГ - 162, 494, 34

44 ID ПГ - 68, 587, 37член 3, § 1

27 комисия ПГ + 457, 208, 29

28з комисия ПГ + 514, 132, 48член 3, § 2

45 ID ПГ ↓

49з членове на 
Парламент

а

ПГ - 68, 611, 15Член 3 б

31 комисия ПГ + 478, 189, 27

32з комисия ПГ + 429, 233, 32Член 5

46 ID ПГ ↓

37з ID ПГ - 98, 581, 13Съображение 7

6 комисия ПГ + 510, 167, 17

38з ID ПГ - 114, 568, 10Съображение 8

8 комисия ПГ + 491, 178, 25

Съображение 12 39 ID ПГ - 94, 588, 10

40 ID ПГ - 70, 587, 35Съображение 13

15 комисия ПГ + 466, 199, 29
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Съображение 16 41з ID ПГ - 96, 581, 15

Съображение 17 42з ID ПГ - 95, 572, 25

Гласуване: проект на Съвета ПГ + 455, 146, 88

Искания за  гласуване поотделно
ID: изменения 9, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33

11. Изпълнение на Споразумението за асоцииране между ЕС и 
Грузия

Доклад: Sven Mikser (A9-0136/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 636, 19, 40

2/ПГ + 556, 107, 32

§ 1 § оригинале
н текст

3/ПГ + 576, 45, 74

след § 1 2 GUE/NGL ПГ - 117, 562, 16

§ 2 3 GUE/NGL ПГ - 93, 562, 39

1 Verts/ALE ПГ - 240, 440, 14

разд.

1/ПГ + 586, 26, 83

2/ПГ + 432, 233, 29

§ 4

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 644, 30, 21

разд.

1/ПГ + 619, 30, 46

§ 16 § оригинале
н текст

2/ПГ + 533, 99, 63
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 567, 72, 55

§ 17 § оригинале
н текст

2/ПГ + 528, 43, 124

§ 18 5 S&D ПГ + 576, 53, 66

разд.

1/ПГ + 625, 22, 48

§ 19 § оригинале
н текст

2/ПГ + 527, 104, 62

разд.

1/ПГ + 618, 19, 58

2/ПГ + 588, 64, 43

3/ПГ + 381, 271, 43

§ 20 § оригинале
н текст

4/ПГ + 626, 21, 48

§ 26 § оригинале
н текст

ПГ + 563, 109, 23

резолюция (целия текст) ПГ + 552, 61, 78

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: § 17
ID: § 26
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Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 4
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отбелязва 

нарастващия брой неоснователни заявления за предоставяне 
на убежище от грузински граждани и призовава всички 
държави членки да признаят Грузия за сигурна страна на 
произход, за да се ускори обработването на подобни 
заявления и обратното приемане;“ и „приветства засиленото 
международно сътрудничество между Грузия и Европол в 
областта на правоприлагането;“

2-ра част: „отбелязва нарастващия брой неоснователни заявления за 
предоставяне на убежище от грузински граждани и призовава 
всички държави членки да признаят Грузия за сигурна страна 
на произход, за да се ускори обработването на подобни 
заявления и обратното приемане;“

3-та част: „приветства засиленото международно сътрудничество 
между Грузия и Европол в областта на правоприлагането;“

Verts/ALE:
§ 16
1-ва част: „признава, че медийната среда в Грузия е динамична и 

плуралистична, но също така поляризирана; подчертава 
значението на свободата на медиите, която следва да включва 
равен достъп за всички политически партии до медиите, 
редакторска независимост и плуралистично, независимо, 
безпристрастно и недискриминационно отразяване на 
политическите възгледи при планирането на програмите на 
частните и обществените радио- и телевизионни оператори по 
време на предстоящата предизборна кампания; подчертава 
необходимостта от ясни разпоредби, уреждащи свободните и 
платените реклами и от подобряване на прозрачността на 
собствеността върху медиите чрез засилен мониторинг на 
медиите; настоятелно призовава органите да се въздържат от 
намеса в свободата на медиите или водене на политически 
мотивирани съдебни дела срещу собственици или 
представители на медиите; настоятелно призовава 
правителството на Грузия да предприеме мерки за 
предотвратяване на дезинформационни кампании от 
чуждестранни или местни действащи лица срещу страната 
или която и да е политическа партия;“

2-ра част: „настоятелно призовава платформите на социалните медии да 
гарантират, че с тях не се злоупотребява с цел подкопаване 
на почтеността на изборния процес;“
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§ 17
1-ва част: „остро осъжда кибератаките срещу грузински институции и 

медии, широко приписвани на руски източници; подчертава 
необходимостта от ефективно разследване и борба с 
чуждестранните кампании за дезинформация и пропаганда, 
която подкопава институциите на Грузия и подклажда 
поляризирането на обществото; призовава в тази връзка 
Съвета и ЕСВД да задълбочат сътрудничеството в областта на 
киберсигурността, за да се засили устойчивостта на Грузия в 
тази област, Комисията да подкрепи реформите в областта на 
медийната и информационната грамотност, а правителството 
на Грузия да си сътрудничи с институциите на ЕС относно най-
добрите практики срещу дезинформацията; „призовава също 
така всички политически субекти в Грузия да се въздържат от 
използването на социалните медии за атаки срещу лица, 
организации и институции и от умишлено разпространяване 
на невярна информация;“

2-ра част: „отбелязва неотдавнашните действия, предприети от 
платформи на социалните медии срещу профили и страници, 
участвали в координирано неавтентично поведение и нападки 
срещу опозицията, медиите и гражданското общество;“

PPE:
§ 19
1-ва част: „подчертава, че равенството между половете е ключова 

предпоставка за устойчиво и приобщаващо 
развитие;“ поздравява съвета за равенство между половете на 
грузинския парламент за работата и усилията му за 
установяване и повишаване на осведомеността относно 
сексуалния тормоз като форма на дискриминация; 
настоятелно призовава правителството и органите на Грузия 
за по-нататъшно подобряване на представителството на 
жените и равното третиране на всички равнища на 
политическия и обществения живот; отправя искане 
Комисията да включи равенството между половете във всички 
свои политики, програми и дейности по отношение на Грузия;“

2-ра част: „призовава за пълно прилагане на Истанбулската конвенция;“

GUE/NGL, ID:
§ 1
1-ва част: „приветства продължаващото задълбочаване на отношенията 

между ЕС и Грузия“
2-ра част: „и твърдата подкрепа на избора на Грузия да следва пътя на 

европейска и евроатлантическа интеграция сред целия 
политически спектър и в обществото;“
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3-та част: „признава напредъка в провеждането на всеобхватни 
реформи, който превърна Грузия в ключов партньор на ЕС в 
региона, и изтъква отново необходимостта от продължаване 
на осъществяването и мониторинга на реформите в 
съответствие със СА и ЗВЗСТ; припомня, че засиленото 
сътрудничество и помощта от ЕС се основават на принципа 
„повече за повече“ и зависят от продължаващия напредък на 
реформите, по-специално в областта на демокрацията и 
правовата държава, включително по отношение на 
принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване в 
институциите, независимостта на съдебната система и 
избирателната реформа;“

PPE, ID:
§ 20
1-ва част: „приветства работата на отдела по правата на човека към 

Министерството на вътрешните работи на Грузия и настоява 
на необходимостта съществуващото законодателство в 
областта на правата на човека и борбата с дискриминацията 
да се прилага изцяло и ефикасно; призовава за по-нататъшни 
усилия за справяне с дискриминацията срещу жените, ЛГБТ 
лицата, ромите и религиозните малцинства в социалната, 
икономическата, трудовата и здравната област, както и за 
ускоряване на разследването и съдебното преследване на 
насаждащите омраза изказвания и тежките престъпления 
срещу всички малцинства и уязвими групи;“

2-ра част: „призовава всички религиозни общности,“
3-та част: „включително грузинската православна църква,“
4-та част: „и гражданското общество да работят за създаването на 

атмосфера на толерантност;“
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12. Типово одобрение на моторни превозни средства (емисии в 
реални условия на движение) ***I

Доклад: Esther de Lange (A9-0139/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-10
13-17
19-20

23

комисия ПГ + 661, 25, 13

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 
поотделно

11 комисия ПГ + 373, 314, 12

Изменения на Регламент (ЕО) № 715/2007

Блок А комисия ПГ + 401, 281, 17

Блок Б членове на 
Парламент

а, ECR

ПГ ↓

Предложение на Комисията ПГ + 485, 169, 42

Искания за  гласуване поотделно
ECR: изменение 11
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13. Фонд за справедлив преход ***I

Доклад: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-5
7-9

13-14
16-17

19
21
23

25-27
29

31-34
36-37
42-46
49-50
52-61
104

комисия ПГ + 616, 71, 12

13 комисия ПГ + 449, 207, 43

разд.

1/ПГ + 374, 303, 22

2/ПГ + 532, 134, 33

3/ПГ + 559, 105, 33

4/ПГ + 525, 142, 32

5/ПГ + 525, 142, 32

6/ПГ + 525, 142, 32

7/ПГ + 347, 337, 15

45 комисия

8/ПГ + 542, 147, 10

59 комисия ПГ + 461, 228, 10

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 
поотделно

61 комисия ПГ + 580, 110, 9

Изменения на член 1

82 Verts/ALE ПГ - 155, 510, 34§ 1

18 комисия ПГ + 593, 41, 65
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения на член 3

69 GUE/NGL ПГ - 143, 453, 103§ 2, алинея 1

20 комисия ПГ + 567, 69, 62

70 GUE/NGL ПГ - 123, 565, 11след § 3

22 комисия ПГ + 508, 127, 64

след член 3 66 Renew, 
S&D

ПГ + 402, 281, 16

Изменения на член 4, § 2

99 ECR ПГ - 296, 382, 21Алинея 1, буква 
а

24 комисия ПГ + 658, 26, 15

83 Verts/ALE ПГ - 195, 494, 10

28 комисия ПГ + 581, 101, 17

Алинея 1, буква 
г

100 ECR ПГ ↓

101 ECR ПГ - 250, 395, 54

62 ID ПГ - 143, 543, 9

84 Verts/ALE ПГ - 234, 453, 11

85 Verts/ALE ПГ - 176, 480, 43

Алинея 1, буква 
г а

30 комисия ПГ + 545, 107, 47

86 Verts/ALE ПГ - 182, 481, 36Алинея 8, буква 
з

35 комисия ПГ + 660, 10, 29

Алинея 1, буква 
й а

87 Verts/ALE ПГ - 195, 455, 49

разд.

1/ПГ + 473, 204, 22

38 комисия

2/ПГ + 590, 85, 24

Алинея 2

88 Verts/ALE ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

71 GUE/NGL ПГ ↓

След алинея 2 89 Verts/ALE ПГ - 185, 492, 22

72з
90з

GUE/NGL
Verts/ALE

ПГ - 141, 534, 24Алинея 3

39 комисия ПГ + 471, 214, 14

Изменения на член 5, § 1

63з ID ПГ - 130, 560, 6

разд.

1/ПГ + 592, 97, 10

буква в

40 комисия

2/ПГ + 534, 152, 13

102 ECR ПГ - 246, 409, 44

64 ID ПГ - 149, 537, 8

разд.

1/ПГ + 544, 119, 36

буква г

41 комисия

2/ПГ - 314, 347, 38

Изменения на член 6

91 Verts/ALE ПГ - 164, 525, 10§ 1, алинея

47 комисия ПГ + 533, 124, 41

65 ID ПГ - 129, 562, 6§ 2

48 комисия ПГ + 611, 38, 50

Изменения на член 7, § 2

73=
92=

GUE/NGL
Verts/ALE

ПГ - 166, 520, 13Буква а

51 комисия ПГ + 596, 95, 8



P9_PV(2020)09-14 (VOT)_BG.docx 23 PE 658.122

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

буква е 93 Verts/ALE ПГ - 170, 521, 8

след буква ж 103 ECR ПГ - 279, 407, 13

Буква и 74з
94з

GUE/NGL
Verts/ALE

ПГ - 145, 539, 14

Изменения на приложение I, § 1, буква a

след буква и 75 GUE/NGL ПГ - 96, 572, 31

след подточка vi 76 GUE/NGL ПГ - 44, 605, 50

след подточка vii 77 GUE/NGL ПГ - 72, 574, 53

Изменения на приложение II, точка 3, точка 3.1

Позоваване 1 а 95 Verts/ALE ПГ - 171, 488, 40

Изменения на съображенията

след 
съображение 5

96 ECR ПГ - 243, 325, 131

78 Verts/ALE ПГ - 139, 549, 11Съображение 6

6 комисия ПГ + 539, 74, 86

97 ECR ПГ - 263, 423, 13Съображение 10

10 комисия ПГ + 583, 69, 47

67 GUE/NGL ПГ - 194, 494, 11Съображение 11

11 комисия ПГ + 631, 52, 16

след 
съображение 11

79 Verts/ALE ПГ - 165, 494, 40

68 GUE/NGL ПГ - 156, 506, 37

98 ECR ПГ - 274, 415, 10

80 Verts/ALE ПГ - 197, 492, 10

разд.

1/ПГ + 534, 148, 17

Съображение 12

12 комисия

2/ПГ + 619, 43, 37
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

81 Verts/ALE ПГ - 163, 521, 15Съображение 14

15 комисия ПГ + 594, 89, 16

Предложение на Комисията ПГ + 417, 141, 138

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: изменения 45, 59
Verts/ALE: изменения 13, 45
ECR: изменение 22
ID: изменение 61

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 12
1-ва част: „С цел насърчаване на икономическата диверсификация на 

засегнатите от прехода територии, ФСП следва да предоставя 
подкрепа за производствени инвестиции в МСП. Понятието 
„производствени инвестиции“ следва да се разбира като 
инвестиции в основен капитал или нематериални активи на 
предприятията с оглед на производството на стоки и услуги, 
като по този начин се допринася за бруто 
капиталообразуването и заетостта. По отношение на 
предприятията, различни от МСП, производствените 
инвестиции следва да се подпомагат само ако са необходими 
за намаляване на загубата на работни места, настъпила 
вследствие на прехода, посредством създаване или защита на 
значителен брой работни места и не водят до преместване на 
дейността, нито са резултат от такова преместване. 
Инвестициите в съществуващи промишлени съоръжения, 
включително тези, обхванати от схемата на Съюза за търговия 
с емисии, следва да се допускат, ако те допринасят за 
прехода към неутрална по отношение на климата икономика 
до 2050 г. и водят до стойности доста под съответните 
референтни стойности, установени за безплатно 
разпределяне на квоти в съответствие с Директива 2003/87/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета, и до създаването и 
поддържането на значителен брой работни места.“

2-ра част: „Всяка една такава инвестиция следва да бъде надлежно 
обоснована в съответния териториален план за справедлив 
преход, следва да бъде устойчива и когато е приложимо – 
следва да е в съответствие с принципа „замърсителят 
плаща“ и принципа „енергийната ефективност на първо 
място“. С цел защита на целостта на вътрешния пазар и 
политиката на сближаване подкрепата за предприятията 
следва да е в съответствие с правилата на Съюза за 
държавната помощ, установени в членове 107 и 108 от ДФЕС.“
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изменение 38
1-ва част: „Освен това в по-слабо развитите региони и регионите в 

преход, както е посочено в член 102, параграф 2 от Регламент 
№ .../... [новия РОР], ФСП може да подпомага производствени 
инвестиции в предприятия, различни от МСП, при условие че 
тези инвестиции са били одобрени като част от териториалния 
план за справедлив преход въз основа на информацията, 
изисквана съгласно член 7, параграф 2, буква з).“

2-ра част: „Тези инвестиции са допустими за получаване на подкрепа 
само когато са необходими за изпълнението на териториалния 
план за справедлив преход с цел създаване на нови работни 
места и когато са в съответствие със социалните цели за 
създаване на работни места, равенство между половете и 
равно заплащане, както и цели, свързани с околната среда, и 
когато улесняват прехода към неутрална по отношение на 
климата икономика, без да подкрепят преместването, в 
съответствие с член 60, параграф 1 от Регламент № .../... 
[новия РОР].“

изменение 40
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „когато затрудненията 

произтичат от процеса на енергиен преход или“
2-ра част: тези думи

изменение 41
1-ва част: „г) инвестиции, свързани с производството, преработката, 

транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето 
на изкопаеми горива,“

2-ра част: „освен ако са съвместими с параграф 1а;“

ECR, ID:
изменение 45
1-ва част: „Чрез дерогация от член 5, параграф 1, буква г) от настоящия 

регламент за региони, силно зависещи от добива и изгарянето 
на каменни въглища, лигнитни въглища, битуминозни шисти 
или торф, Комисията може да одобрява планове за 
справедлив преход, които включват инвестиции в дейности, 
свързани с природния газ, при условие че тези дейности“

2-ра част: „отговарят на условията за опазване на околната среда в 
съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) №.../2020 
[Таксономия] и“



P9_PV(2020)09-14 (VOT)_BG.docx 26 PE 658.122

3-та част: „отговарят на следните кумулативни условия: а) използват се 
като преходна технология, заместваща каменни въглища, 
лигнитни въглища, торф или битуминозни шисти; б) попадат в 
границите на устойчива наличност или са съвместими с 
използването на чист водород, биогаз и биометан; в) 
допринасят за целите на Съюза в областта на околната среда 
във връзка със смекчаването на последиците от изменението 
на климата и адаптирането към него чрез ускоряване на 
пълното постепенно изтегляне от употреба на каменни 
въглища, лигнитни въглища, торф или битуминозни шисти; г) 
водят до значително намаляване на емисиите на парникови 
газове и на замърсяването на въздуха и до повишаване на 
енергийната ефективност; д) допринасят за справяне с 
енергийната бедност; е) не възпрепятстват развитието на 
възобновяеми енергийни източници в съответните територии 
и са съвместими и в полезно взаимодействие с последващо 
използване на възобновяеми енергийни източници.“ с 
изключение на думите: „кумулативни“, „чист“ и „значително“

4-та част: „кумулативни“
5-та част: „чист“
6-та част: „значително“
7-ма част: „В надлежно обосновани случаи Комисията може също така да 

одобри инвестиции в дейности, които не отговарят на 
условията, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) 
№ .../2020 [Таксономия], ако те отговарят на всички други 
условия, посочени в първата алинея от настоящия параграф, и 
държавата членка е в състояние да обоснове, в 
териториалния справедлив преходен план, необходимостта от 
подкрепа на тези дейности и показва съгласуваност на тези 
дейности с целите и законодателството на Съюза в областта 
на енергетиката и климата, както и с националните си 
планове в областта на енергетиката и климата.“ с изключение 
на думите: „ако те отговарят на всички други условия, 
посочени в първата алинея от настоящия параграф, и“

8-ма част тези думи
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14. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 
2008/944/ОВППС

Доклад: Hannah Neumann (A9-0137/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 1 § оригинале
н текст

ПГ + 495, 106, 97

след § 2 5 GUE/NGL ПГ - 59, 610, 29

§ 4 § оригинале
н текст

ПГ + 389, 246, 63

разд.

1/ПГ + 550, 86, 62

§ 5 § оригинале
н текст

2/ПГ - 293, 386, 19

§ 6 § оригинале
н текст

ПГ + 370, 267, 61

след § 6 6 GUE/NGL ПГ - 222, 462, 14

разд.

1/ПГ + 585, 103, 10

§ 10 § оригинале
н текст

2/ПГ + 556, 87, 55

разд.

1/ПГ + 426, 205, 67

§ 12 § оригинале
н текст

2/ПГ + 327, 307, 63

§ 13 § оригинале
н текст

ПГ + 402, 207, 89

23 S&D ПГ + 524, 79, 94§ 16

§ оригинале
н текст

ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 19 § оригинале
н текст

ПГ + 406, 250, 39

§ 22 20 Renew ПГ + 394, 290, 13

разд.

1/ПГ + 355, 331, 11

2/ПГ + 347, 336, 14

§ 24 § оригинале
н текст

3/ПГ + 502, 142, 53

след § 25 7 GUE/NGL ПГ - 182, 491, 24

§ 28 § оригинале
н текст

ПГ + 550, 134, 13

8 GUE/NGL ПГ - 79, 580, 38

разд.

1/ПГ + 636, 32, 29

§ 29

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 551, 110, 36

9з GUE/NGL ПГ - 240, 430, 27

разд.

1/ПГ + 444, 209, 44

§ 32

§ оригинале
н текст

2/ПГ - 207, 306, 184

§ 34 10 GUE/NGL ПГ - 168, 514, 15

§ 35 § оригинале
н текст

ПГ + 344, 168, 185

§ 36 11з GUE/NGL ПГ - 64, 591, 42

след § 36 12 GUE/NGL ПГ - 40, 617, 40

разд.

1/ПГ + 592, 69, 36

§ 37 § оригинале
н текст

2/ПГ + 500, 183, 14
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 548, 107, 42

§ 40 § оригинале
н текст

2/ПГ - 293, 383, 21

след § 41 13 GUE/NGL ПГ - 58, 598, 41

разд.

1/ПГ + 633, 42, 22

§ 42 § оригинале
н текст

2/ПГ + 447, 227, 23

разд.

1/ПГ + 525, 160, 12

§ 44 § оригинале
н текст

2/ПГ - 317, 364, 16

разд.

1/ПГ + 501, 139, 57

§ 45 § оригинале
н текст

2/ПГ + 542, 108, 47

§ 45, буква б а 17 Verts/ALE ПГ - 274, 405, 18

§ 46 § оригинале
н текст

ПГ + 551, 95, 51

§ 48 18 Verts/ALE ПГ - 273, 380, 44

§ 52 § оригинале
н текст

ПГ + 319, 304, 74

§ 53 21з Renew ПГ + 381, 303, 13

след § 55 19 Verts/ALE ПГ - 314, 367, 15

1 GUE/NGL ПГ - 202, 472, 22съображение А

14 Verts/ALE ПГ + 342, 334, 20

съображение Б § оригинале
н текст

ПГ + 404, 217, 75

22з S&D ПГ - 289, 394, 12съображение В

15 Verts/ALE ПГ - 232, 413, 51
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след 
съображение Е

2 GUE/NGL ПГ - 193, 486, 16

съображение Ж 3 GUE/NGL ПГ - 182, 461, 53

Съображение З § оригинале
н текст

ПГ + 379, 287, 30

след 
съображение З

4 GUE/NGL ПГ - 221, 387, 88

съображение И § оригинале
н текст

ПГ + 349, 298, 49

16 Verts/ALE ПГ - 230, 408, 57съображение Й

§ оригинале
н текст

ПГ + 403, 257, 36

съображение К § оригинале
н текст

ПГ + 339, 336, 21

съображение Н § оригинале
н текст

ПГ - 337, 344, 15

резолюция (целия текст) ПГ + 341, 124, 230

Искания за  гласуване поотделно
PPE: §§ 4, 6, 12, 13, 19, 52; съображения Б, З, И, К, Н
GUE/NGL: съображение Й
Verts/ALE: § 1
ID: §§ 16, 28, 35, 46

Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 5
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление 

поради факта, че за 20-ия доклад Белгия, Германия, Гърция, 
Ирландия, Кипър, Малта и Обединеното кралство, а за 21-вия 
доклад Белгия, Германия, Гърция, Ирландия, Кипър, Латвия, 
Малта и Обединеното кралство не са докладвали 
действителния износ, докато и за двата доклада Италия и 
Франция са представили само агрегирани данни за 
действителния износ;“

2-ра част: тези думи
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§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „22 милиона“
2-ра част: тези думи

§ 40
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „„изисква 

публикуването на подробен списък на оборудването, 
трансферирано към трети държави в рамките на Европейския 
механизъм за подкрепа на мира;““

2-ра част: тези думи

GUE/NGL:
§ 37
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да преодолеят 

настоящата неефективност на разходите за отбрана 
вследствие на дублиране, разпокъсаност и недостатъчна 
оперативна съвместимост и да се стремят ЕС“

2-ра част: тези думи
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§ 45
1-ва част: „приветства укрепването на сътрудничеството в ЕС в областта 

на отбраната в рамките на ОПСО;“
2-ра част: „счита, че нарастващото значение на действията на равнище 

ЕС в областта на производството на оръжия трябва да върви 
ръка за ръка с по-голяма прозрачност; счита, че в тази област 
все още има възможности за подобрение, особено по 
отношение на качеството и еднородността на данните, 
представяни от държавите членки; счита, че определянето на 
„европейска политика в областта на способностите и 
въоръжаването“, както е предвидено в член 42, параграф 3 от 
ДЕС, трябва да бъде в съответствие с Обща позиция 
2008/944/ОВППС; счита, че задълбоченото сближаване на 
общите правила и стандарти за прозрачност във връзка с 
износа на оръжие и с технологиите насърчава изграждането 
на доверие между държавите членки и партниращите трети 
държави; приветства усилията на работната група „Износ на 
конвенционално оръжие“, и по-специално Справочника на 
потребителя към Общата позиция, разработен с цел 
подпомагане на държавите при прилагането на Общата 
позиция с оглед на сътрудничеството, координацията и 
сближаването; отбелязва, че системата за обмен на 
информация на работната група „Износ на конвенционално 
оръжие“ и Справочникът на потребителя към Общата позиция 
са полезни инструменти за ежедневната дейност на 
контролните органи; подчертава усилията на държавите 
членки за подпомагане на работата на работната група „Износ 
на конвенционално оръжие“ с цел насърчаване на обмена на 
най-добри практики; препоръчва на работната група „Износ на 
конвенционално оръжие“:  а) да добави следните 
допълнителни категории в преработен образец за докладване 
в съответствие с международно признатите стандарти с цел 
прилагане на заключенията на Съвета от септември 2019 г.: 
точния вид оръжие и изнесеното количество, наименование на 
боеприпасите, размера на партидата и конкретния краен 
потребител, отнетите лицензи и стойността и 
продължителността на договорите по отношение на услугите 
след доставката, като обучение и поддръжка; да приведе 
определението на ЕС за малки оръжия в съответствие с по-
широкото определение на ООН;“

Verts/ALE:
§ 42
1-ва част: „посочва, че научноизследователската и развойната дейност в 

областта на въоръженията, оръжията и отбранителното 
оборудване е важна за обезпечаване на средства, с които 
държавите членки да се отбраняват,“

2-ра част: „а отбранителната промишленост да постига технологичен 
напредък;“
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§ 44
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „поне“
2-ра част: тези думи

ID:
§ 10
1-ва част: „подкрепя ангажимента на Съвета за засилване на контрола 

върху износа на военни технологии и оборудване;“
2-ра част: „отбелязва готовността на държавите членки да задълбочат 

сътрудничеството и да насърчават сближаването в тази 
област в рамките на ОВППС; приветства тези усилия, тъй като 
те са в съответствие с общите цели на ОВППС, определени в 
член 21 от ДЕС, и с регионалните приоритети, определени в 
Глобалната стратегия на ЕС (2016 г.); във връзка с това 
призовава държавите членки да разработят, прилагат и 
поддържат общи стандарти за управление на трансферите на 
военни технологии и оборудване;“

§ 29
1-ва част: „отбелязва увеличаването на трансфера на знания и 

технологии, благодарение на което трети държави могат да 
предприемат лицензирано производство на европейски 
военни технологии;“

2-ра част: „счита, че този процес не следва да ограничава способността 
на ЕС да упражнява контрол върху производството на 
въоръжения, оръжия и военно оборудване, а следва по-скоро 
да насърчава хармонизирането на стандартите за публичен 
надзор и прозрачност в свързаното с отбраната производство 
и да ускорява създаването на международно признати и 
зачитани правила относно производството и износа на 
оръжие;“
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§ 32
1-ва част: „отбелязва, че първият опит за регламентиране на 

трансферите в рамките на Европа беше споразумението за 
хармонизация Шмид – Дьобре между Франция и Германия с 
правилото „de minimis“; отбелязва във връзка с това френско-
германското споразумение относно контрола върху износа, 
свързан с отбраната;“

2-ра част: „счита, че подобни двустранни споразумения могат да бъдат 
само първа стъпка в посока към установяването на система на 
равнището на ЕС за контрол на трансфера на оръжие и трябва 
да улесняват по-нататъшното сближаване на политиките на 
държавите членки в областта на износа на оръжие; 
подчертава, че с цел да се постигне това всички двустранни и 
други механизми следва да бъдат внимателно анализирани;“

GUE/NGL, ID:
§ 24
1-ва част: „отбелязва със загриженост, че различията между политиките 

и практиките на държавите членки в областта на износа на 
оръжие забавят сближаването на правилата на ЕС в тази 
област;“

2-ра част: „отбелязва необходимостта от въвеждане на нови 
инструменти в това отношение;“

3-та част: „отбелязва, че бъдещите действия, финансирани от 
Европейския фонд за отбрана, ще допринесат за развитието 
на военните технологии и оборудване;“
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15. Констатиране на очевиден риск от тежко нарушение на 
принципите на правовата държава от страна на Република 
Полша

Доклад: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 2 45 ECR ПГ - 124, 535, 9

след § 2 46 ECR ПГ - 80, 538, 49

§ 3 47 ECR ПГ - 84, 537, 46

48 ECR ПГ - 128, 528, 11§ 4

§ оригинале
н текст

ПГ + 525, 147, 18

§ 5 49 ECR ПГ - 132, 522, 13

след § 5 50 ECR ПГ - 121, 535, 11

§ 6 51 ECR ПГ - 138, 511, 18

Функциониране на законодателната и избирателната система в Полша

Блок А ECR ПГ - 121, 529, 17

59з ECR ПГ - 115, 536, 16§ 11

1 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 527, 120, 21

Независимост на съдебните и други институции и права на съдиите в 
Полша

Блок Б ECR ПГ - 116, 534, 17

13 ID ПГ - 137, 537, 14

62 ECR ПГ - 119, 537, 11

разд.

1/ПГ + 531, 120, 17

§ 14

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 656, 5, 7
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 15 63 ECR ПГ - 119, 536, 12

§ 16 64 ECR ПГ - 88, 536, 43

§ 18 66 ECR ПГ - 79, 535, 53

§ 19 67 ECR ПГ - 120, 533, 14

§ 20 68 ECR ПГ - 126, 529, 12

§ 22 70 ECR ПГ - 82, 536, 49

§ 23 71 ECR ПГ - 120, 533, 14

§ 24 72 ECR ПГ - 82, 535, 50

§ 29 77 ECR ПГ - 120, 535, 12

§ 31 79 ECR ПГ - 116, 536, 15

80з ECR ПГ - 116, 536, 15§ 32

2 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 530, 117, 21

§ 33 81 ECR ПГ - 84, 534, 48

82 ECR ПГ - 118, 532, 17§ 34

3 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 522, 126, 19
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 35 83 ECR ПГ - 118, 533, 15

Цялостна оценка на положението с принципите на правовата държава в 
Полша

§ 37 85 ECR ПГ - 91, 530, 46

Защита на основните права в Полша

Блок В ECR ПГ - 118, 533, 16

88з ECR ПГ - 122, 535, 9§ 38

4 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 534, 113, 20

§ 48 100 ECR ПГ - 117, 533, 16

§ 49 101 ECR ПГ - 118, 527, 20

102 ECR ПГ - 118, 529, 17§ 50

§ оригинале
н текст

ПГ + 507, 154, 27

след § 50 5 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 515, 126, 26

§ 51 104 ECR ПГ - 88, 531, 47

след § 52 106 ECR ПГ - 118, 532, 16

14з ID ПГ - 140, 533, 14§ 53

107 ECR ПГ - 117, 532, 17

след § 53 15 ID ПГ - 148, 516, 23

16з ID ПГ - 141, 531, 15§ 54

108 ECR ПГ - 123, 531, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след § 54 17 ID ПГ - 135, 542, 10

подтире 24 109з ECR ПГ - 142, 481, 38

110 ECR ПГ - 132, 515, 17

разд.

1/ПГ + 555, 77, 33

2/ПГ + 464, 115, 80

3/ПГ + 512, 99, 52

4/ПГ + 498, 110, 54

5/ПГ + 541, 88, 35

6/ПГ + 482, 116, 61

7/ПГ + 519, 101, 44

§ 55

§ оригинале
н текст

8/ПГ + 471, 127, 62

111 ECR ПГ - 116, 522, 26

разд.

1/ПГ + 466, 108, 85

§ 56

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 500, 95, 69

след § 56 112 ECR ПГ - 105, 517, 42

§ 57 114 ECR ПГ - 115, 531, 19

115 ECR ПГ - 117, 531, 18§ 58

6 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 513, 123, 31

116 ECR ПГ - 113, 535, 18§ 59

7 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 530, 110, 26
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

18 ID ПГ - 135, 539, 12

117 ECR ПГ - 117, 533, 16

§ 60

8 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 522, 120, 26

9 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 530, 114, 23след § 60

10 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 533, 88, 46

118 ECR ПГ - 116, 532, 17§ 61

11 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 533, 123, 11

12 S&D, PPE, 
Renew, 

Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 533, 123, 11§ 62

119 ECR ПГ ↓

§ 64 121 ECR ПГ - 123, 530, 13

разд.

1/ПГ + 534, 145, 10

§ 65 § оригинале
н текст

2/ПГ + 510, 158, 20
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Позовавания

Блок Г ECR ПГ - 117, 536, 12

Съображения

съображение А 41 ECR ПГ - 114, 523, 29

42 ECR ПГ - 123, 526, 17съображение Б

§ оригинале
н текст

ПГ + 526, 148, 15

43 ECR ПГ - 130, 524, 12след съобр. Б

44 ECR ПГ - 126, 527, 12

резолюция (целия текст) ПГ + 513, 148, 33

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменение 109
ID: §§ 4, 50, 65; съображение Б
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Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 55
1-ва част: „припомня, че съгласно Хартата на основните права на 

Европейския съюз, ЕКПЧ и практиката на Европейския съд по 
правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на 
жените е свързано с множество права на човека, включително 
правото на живот и достойнство, на свобода от нечовешко и 
унизително отношение, правото на достъп до здравеопазване, 
правото на личен живот, правото на образование и забраната 
на дискриминацията, както е отразено и в полската 
конституция;“

2-ра част: „припомня, че в своята резолюция от 15 ноември 2017 г. 
Парламентът остро разкритикува всяко законодателно 
предложение, което забранява абортите в случаи на тежко 
или смъртоносно увреждане на плода и по този начин на 
практика ограничава драстично и почти забранява достъпа до 
здравно обслужване при аборт в Полша, тъй като повечето 
законни аборти се извършват на това основание, и подчерта, 
че всеобщият достъп до здравеопазване, включително 
сексуално и репродуктивно здравеопазване и свързаните с 
това права, е основно право на човека; изразява съжаление 
относно предложените изменения на Закона от 5 декември 
1996 г. за професиите на лекарите и зъболекарите, съгласно 
които лекарите вече няма да бъдат законово задължени да 
посочват алтернативно здравно заведение или практикуващ 
специалист в случай на отказ на услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве поради лични 
убеждения;“

3-та част: „изразява загриженост относно използването на клаузата за 
съвестта, включително липсата на надеждни механизми за 
насочване и на процедура за навременно обжалване за 
жените, на които са отказани такива услуги; призовава 
полския парламент да се въздържа от всякакви по-нататъшни 
опити за ограничаване на сексуалното и репродуктивното 
здраве и права на жените;“ с изключение на думите: „и права“

4-та част: „и права“
5-та част: „категорично потвърждава, че отказът на услуги за сексуално 

и репродуктивно здраве и съответните права“ с изключение 
на думите „услуги за“ и „и съответните права“

6-та част: „и съответните права“
7-ма част: „услуги за“ и „е форма на насилие срещу жените и 

момичетата; призовава полските органи да предприемат 
мерки за пълно прилагане на решенията на Европейския съд 
по правата на човека по делата срещу Полша,“

8-ма част „с които Съдът нееднократно е постановявал, че 
рестриктивните закони относно абортите и липсата на 
прилагане са в нарушение на човешките права на жените;“
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§ 56
1-ва част: „припомня, че предишните опити за допълнително 

ограничаване на правото на аборт, което в Полша вече е сред 
най-ограничените в Съюза, бяха прекратени през 2016 г. и 
2018 г. в резултат на масовото противопоставяне от страна на 
полски граждани, изразено в „черните маршове“;“

2-ра част: „настоятелно приканва полските органи да обмислят 
отмяната на закона, ограничаващ достъпа на жените и 
момичетата до таблетки за спешна контрацепция;“

§ 65
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и бюджетни 

инструменти;“
2-ра част: тези думи

ECR:
§ 14
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „въпреки че 

организацията на съдебната система е от национална 
компетентност,“

2-ра част: тези думи

Разни
Патрик Яки(групата ECR) също подписа изменения 1–122.

16. Стратегически подход към фармацевтичните продукти в 
околната среда

Предложение за резолюция: B9-0242/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0242/2020  (комисия ENVI)

разд.

1/ПГ + 678, 8, 4

2/ПГ + 403, 282, 5

§ 15 § оригинале
н текст

3/ПГ - 308, 374, 8

§ 39 1 Verts/ALE ПГ + 449, 225, 16

резолюция (целия текст) ПГ + 671, 15, 10
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Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и саморегулиращи 

се“ и „за модели“
2-ра част: „и саморегулиращи се“
3-та част: „за модели“

17. Максимално използване на потенциала за енергийна 
ефективност на сградния фонд на ЕС

Доклад: Ciarán Cuffe (A9-0134/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 594, 11, 85

§ 42 § оригинале
н текст

2/ПГ + 510, 170, 10

резолюция (целия текст) ПГ + 526, 77, 94

Искания за разделно гласуване
членове на Парламента:
§ 42
1-ва част: „подчертава необходимостта потребителите да бъдат 

информирани и стимулирани да заменят старите, 
неефективни технологии за отопление и охлаждане със 
съвременни, високоефективни и възобновяеми решения, 
особено когато се взема решение за замяна, като 
същевременно се отчита, че изкопаемите горива, и по-
специално природният газ, понастоящем играят роля в 
отоплителните системи на сградите; призовава Комисията и 
държавите членки да предложат схеми за бракуване в 
съответствие с кръговата икономика и да използват етикети 
за енергийната ефективност и съвети по време на рутинните 
прегледи с цел ускоряване на заместването;“

2-ра част: „призовава държавите членки да създадат пътна карта за 
постепенно извеждане от експлоатация на технологиите за 
отопление и охлаждане, основаващи се на изкопаемите 
горива, като част от техните НПЕК;“
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18. Недостиг на лекарства - как да се намери решение на 
нововъзникващ проблем

Доклад: Nathalie Colin-Oesterlé (A9-0142/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 60 § оригинале
н текст

ПГ + 376, 256, 58

разд.

1/ПГ + 649, 28, 13

§ 93 § оригинале
н текст

2/ПГ + 395, 286, 9

резолюция (целия текст) ПГ + 663, 23, 10

Искания за  гласуване поотделно
членове на 
Парламента:

§ 60

Искания за разделно гласуване
членове на Парламента:
§ 93
1-ва част: „счита, че системите за здравеопазване в ЕС се нуждаят от 

повече общи стандарти и по-добра оперативна съвместимост, 
за да се избегне недостигът на лекарства и да се осигури 
качествено здравеопазване за всички в обществото;“

2-ра част: „ето защо призовава Комисията да предложи директива за 
установяване на минимални стандарти за качествени системи 
за здравеопазване въз основа на заключенията от стрес 
тестовете;“
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19. Изпълнение на националните стратегии за интегриране на 
ромите: борба с отрицателните нагласи към хората с 
ромски произход в Европа

Доклад: Romeo Franz (A9-0147/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след § 1 2 ID ПГ - 109, 575, 2

6 PPE ПГ - 194, 482, 12

1 Renew, 
Verts/ALE

ПГ + 366, 307, 15

§ 2

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 564, 78, 46

§ 3 § оригинале
н текст

2/ПГ + 543, 125, 20

след § 4 3 ID ПГ - 114, 532, 39

§ 5 § оригинале
н текст

ПГ + 528, 124, 36

след § 5 4 ID ПГ - 97, 573, 16

§ 6 § оригинале
н текст

ПГ + 572, 93, 23

§ 12 § оригинале
н текст

ПГ + 577, 98, 13

§ 13 § оригинале
н текст

ПГ + 583, 94, 10

след § 19 5 ID ПГ - 95, 586, 5

разд.

1/ПГ + 592, 54, 42

§ 24 § оригинале
н текст

2/ПГ + 544, 123, 20

разд.§ 26 § оригинале
н текст

1/ПГ + 594, 57, 37
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 557, 119, 12

разд.

1/ПГ + 593, 80, 14

§ 35 § оригинале
н текст

2/ПГ + 545, 88, 54

§ 40 § оригинале
н текст

ПГ + 560, 100, 26

§ 42 § оригинале
н текст

ПГ + 670, 13, 5

разд.

1/ПГ + 596, 84, 8

§ 47 § оригинале
н текст

2/ПГ + 521, 130, 35

разд.

1/ПГ + 587, 61, 40

съображение П § оригинале
н текст

2/ПГ + 544, 17, 127

резолюция (целия текст) ПГ + 545, 96, 54

Искания за  гласуване поотделно
ID: §§ 2, 5, 6, 12, 13, 40, 42

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „ЛГБТИ лица“
2-ра част: тези думи

§ 24
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „ЛГБТИ лицата“
2-ра част: тези думи

§ 26
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително грижи в 

областта на репродуктивното и сексуалното здраве,“
2-ра част: тези думи
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§ 35
1-ва част: „призовава държавите членки да гарантират, че всички 

училища и инспекторати реално изпълняват своето 
задължение за десегрегация в училище, и също така да 
поемат ангажимент ежегодно да събират и публикуват данни 
за положението със сегрегацията в училище на всички 
равнища, включително чрез налагане на санкции на 
неизпълнилите това задължение;“

2-ра част: „припомня, че Комисията откри 3 производства за 
установяване на неизпълнение на задължения във връзка със 
сегрегацията на ромски деца; счита, че през последните 
години не се наблюдава подобрение въпреки усилията на 
Комисията; ето защо призовава Комисията да предприеме 
допълнителни стъпки и да отнесе случаите до Съда на 
Европейския съюз, ако е необходимо;“

§ 47
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „призовава всички 

държави членки, които все още не са ратифицирали 
Истанбулската конвенция, да го направят спешно;“

2-ра част: тези думи

ID:
съображение П
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че 

особено засегнати по отношение на спазването на правата на 
жените са ромските жени, които често са подложени на 
изострени форми на словесен, физически, психологически, 
расов тормоз и етническа сегрегация в заведенията за 
полагане на грижи за майчиното здраве; като има предвид, че 
ромските жени се настаняват в отделни помещения с 
отделена баня и съоръжения за хранене;“

2-ра част: „като има предвид, че в някои държави членки ромски жени 
са били подлагани на системни практики на принудителна и 
насилствена стерилизация и не са имали възможност да 
получат подходящо обезщетение, включително обезщетение 
за вреди, произтичащи от нарушенията на техните права на 
човека;“

20. Подготовка на специалната среща на върха на Европейския 
съвет с акцент върху опасната ескалация на напрежението 
и ролята на Турция в Източното Средиземноморие

Предложения за резолюция: B9-0258/2020, B9-0260/2020, B9-0263/2020, B9-
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0264/2020, B9-0266/2020, B9-0268/2020, B9-0270/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0260/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

2 ID ПГ - 107, 562, 21

3 ID ПГ - 107, 557, 26

след § 1

4 ID ПГ - 96, 559, 36

1 Verts/ALE ПГ + 668, 22, 3

разд.

1/ПГ ↓

§ 3

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 607, 27, 60

§ 8 § оригинале
н текст

2/ПГ + 598, 88, 8

разд.

1/ПГ + 630, 29, 35

§ 12 § оригинале
н текст

2/ПГ + 592, 77, 25
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Позоваване 8 § оригинале
н текст

ПГ + 611, 74, 9

съображение Н § оригинале
н текст

ПГ + 631, 51, 12

резолюция (целия текст) ПГ + 601, 57, 36

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0258/2020 ID ПГ ↓

B9-0260/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0263/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0264/2020 S&D ПГ ↓

B9-0266/2020 Renew ПГ ↓

B9-0268/2020 ECR ПГ ↓

B9-0270/2020 PPE ПГ ↓

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: позоваване 8: съображение Н

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като НАТО“
2-ра част: тези думи
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§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в рамките на НАТО, и 

по-специално работната група на високо равнище по 
въпросите на контрола върху конвенционалните оръжия“

2-ра част: тези думи

PPE, Verts/ALE, GUE/NGL:
§ 3
1-ва част: „приветства решението на Турция от 12 септември 2020 г. да 

изтегли своя кораб за сеизмични проучвания Оpyдж рейс, 
предприемайки по този начин първа стъпка за намаляване на 
напрежението в Източното Средиземноморие;“

2-ра част: „настоятелно призовава Турция да проявява сдържаност и да 
допринася проактивно за намаляване на напрежението, 
включително като зачита териториалната цялост и 
суверенитета на всичките си съседи, като незабавно прекрати 
всякакви по-нататъшни незаконни проучвателни и сондажни 
дейности в Източното Средиземноморие, като се въздържа от 
нарушаване на гръцкото въздушно пространство и на 
гръцките и кипърските териториални води и като се 
дистанцира от националистичната подстрекателска реторика; 
отхвърля използването на заплахи и обиден език към 
държави – членки и към самия ЕС като неприемливо и 
недостойно за държава, която е кандидатка за членство в ЕС;“

Разни
Херман Терч (групата ECR) оттегли подписа си от общото предложение 
за резолюция RC-B9-0260/2020.

21. Положението в Беларус

Предложения за резолюция: B9-0271/2020, B9-0272/2020, B9-0273/2020, B9-
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0274/2020, B9-0275/2020, B9-0278/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

след § 1 1 GUE/NGL ПГ - 112, 564, 14

§ 7 3 GUE/NGL ПГ - 15, 648, 26

§ 8 4 GUE/NGL ПГ - 192, 442, 55

§ 14 5 GUE/NGL ПГ - 30, 614, 45

§ 16 6 GUE/NGL ПГ - 29, 643, 17

след § 17 7 GUE/NGL ПГ - 144, 513, 33

8 GUE/NGL ПГ - 188, 425, 76

разд.

1/ПГ + 561, 66, 62

§ 19

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 570, 75, 45

§ 24 10 ECR ПГ + 479, 172, 37

разд.

1/ПГ + 557, 58, 75

§ 28 § оригинале
н текст

2/ПГ + 554, 65, 71
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 29 9 ECR ПГ + 361, 307, 21

съображение П 2 GUE/NGL ПГ - 73, 532, 85

резолюция (целия текст) ПГ + 574, 37, 82

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0271/2020 PPE ПГ ↓

B9-0272/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0273/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0274/2020 S&D ПГ ↓

B9-0275/2020 ECR ПГ ↓

B9-0278/2020 Renew ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 19
1-ва част: „насърчава държавите – членки на ЕС, да улеснят и ускорят 

установяването на хуманитарен коридор и процедурата за 
получаване на визи за лица, които напускат Беларус по 
политически причини, или за тези, които се нуждаят от 
медицинско лечение вследствие на извършено срещу тях 
насилие, и да предоставят цялата необходима подкрепа на 
тях и на семействата им;“

2-ра част: „призовава Комисията да пристъпи бързо към ефективно 
осъществяване на финансовата помощ от ЕС в подкрепа на 
гражданското общество и жертвите на репресии и да 
мобилизира повече средства за тяхната физическа, 
психологическа и материална подкрепа;“

§ 28
1-ва част: „призовава националните федерации по хокей на лед на 

държавите – членки на ЕС, и на всички други демократични 
държави настоятелно да призоват Международната 
федерация по хокей на лед (IIHF) да оттегли своето решение 
за провеждане на световното първенство по хокей на лед през 
2021 г. частично в Беларус,“

2-ра част: „докато не се подобри положението, и по-специално 
състоянието на правата на човека в страната;“

Разни
Николай Вилумсен (групата GUE/NGL) е също сред подписалите 
предложението за резолюция RC-B9-0271/2020.
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22. Положението в Русия: отравянето на Алексей Навални

Предложения за резолюция: B9-0279/2020, B9-0280/2020, B9-0281/2020, B9-
0282/2020, B9-0283/2020, B9-0284/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0280/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

разд.

1/ПГ + 507, 150, 29

§ 6 § оригинале
н текст

2/ПГ + 532, 69, 84

разд.

1/ПГ + 547, 87, 52

2/ПГ + 503, 138, 44

§ 15 § оригинале
н текст

3/ПГ + 465, 140, 78

резолюция (целия текст) ПГ + 532, 84, 72

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0279/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0280/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0281/2020 S&D ПГ ↓

B9-0282/2020 Renew ПГ ↓

B9-0283/2020 ECR ПГ ↓

B9-0284/2020 PPE ПГ ↓

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: § 15, буква в, г
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Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 6
1-ва част: „призовава Съвета по външни работи да заеме активна 

позиция по този въпрос на своето заседание, което ще бъде 
проведено на 21 септември; изисква от ЕС във възможно най-
кратък срок да изготви списък с амбициозни ограничителни 
мерки по отношение на Русия и да укрепи вече 
съществуващите санкции спрямо Русия;“

2-ра част: „настоятелно призовава за въвеждането на такива механизми 
за налагане на санкции, които биха позволили изземането и 
замразяването на европейските активи на корумпирани лица, 
в съответствие със заключенията на фондацията на Алексей 
Навални за борба с корупцията;“

GUE/NGL, S&D:
§ 15
1-ва част: Целият текст с изключение на букви в и г:
2-ра част: буква в
3-та част: буква г

23. Положението във Филипините, включително случая на 
Мария Реса

Предложения за резолюция: B9-0290/2020, B9-0291/2020, B9-0292/2020, B9-
0294/2020, B9-0295/2020, B9-0297/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0290/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

резолюция (целия текст) ПГ + 626, 7, 52

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0290/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0291/2020 ECR ПГ ↓

B9-0292/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0294/2020 S&D ПГ ↓

B9-0295/2020 PPE ПГ ↓

B9-0297/2020 Renew ПГ ↓
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24. Случаят на д-р Денис Муквеге в Демократична република 
Конго (ДРК)

Предложения за резолюция: B9-0286/2020, B9-0287/2020, B9-0288/2020, B9-
0289/2020, B9-0293/2020, B9-0296/2020, B9-0298/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0287/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 14 § оригинале
н текст

ПГ + 651, 33, 10

§ 16 § оригинале
н текст

ПГ + 563, 46, 88

съображение К § оригинале
н текст

ПГ + 641, 31, 25

резолюция (целия текст) ПГ + 654, 5, 26

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0286/2020 ID ПГ ↓

B9-0287/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0288/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0289/2020 ECR ПГ ↓

B9-0293/2020 S&D ПГ ↓

B9-0296/2020 PPE ПГ ↓

B9-0298/2020 Renew ПГ ↓

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: § 14
ECR: съображение К; § 16
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25. Хуманитарното положение в Мозамбик

Предложения за резолюция: B9-0285/2020, B9-0299/2020, B9-0300/2020, B9-
0301/2020, B9-0302/2020, B9-0303/2020, B9-0304/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0300/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

след § 1 9 GUE/NGL ПГ - 186, 501, 10

след § 3 10 GUE/NGL ПГ - 186, 502, 9

1 GUE/NGL ПГ - 50, 529, 118след § 4

2 GUE/NGL ПГ - 70, 553, 74

11 GUE/NGL ПГ - 136, 489, 72след § 5

12 GUE/NGL ПГ - 165, 508, 24

§ 8 13 ECR ПГ - 152, 540, 5

след § 13 4 GUE/NGL ПГ - 141, 527, 29

разд.

1/ПГ + 577, 53, 66

§ 20 § оригинале
н текст

2/ПГ + 498, 158, 40

3 GUE/NGL ПГ - 151, 533, 13

5 GUE/NGL ПГ - 37, 576, 84

6 GUE/NGL ПГ - 46, 557, 94

7 GUE/NGL ПГ - 42, 560, 95

след § 21

8 GUE/NGL ПГ - 42, 559, 96
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

резолюция (целия текст) ПГ + 616, 13, 57

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0285/2020 ID ПГ ↓

B9-0299/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0300/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0301/2020 ECR ПГ ↓

B9-0302/2020 S&D ПГ ↓

B9-0303/2020 PPE ПГ ↓

B9-0304/2020 Renew ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 20
1-ва част: „приветства Тръста на МВФ за ограничаване и подпомагане в 

случай на катастрофи (Catastrophe Containment and Relief Trust, 
CCRT) като стъпка в правилната посока за оказване на помощ 
на Мозамбик в борбата с икономическите последици от COVID-
19;“

2-ра част: „призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят 
допълнителни дарения на МВФ, а МВФ да проучи 
допълнителни алтернативи за увеличаване на ресурсите, с 
които разполага CCRT, например да използва собствените си 
съществуващи резерви; припомня, че вноските във фонда не 
трябва по никакъв начин да заместват официалната помощ за 
развитие (ОПР);“

26. Устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на 
COVID-19 ***I

Предложение за регламент (COM(2020)0260 - C9-0186/2020 - 
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2020/0127(COD)) 

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

8=
16=

Renew
S&D

ПГ + 458, 229, 9член 2, § 1

23 PPE ПГ ↓

2 GUE/NGL ПГ - 105, 538, 53

3 GUE/NGL ПГ - 68, 551, 77

член 2, след § 4

9=
17=
24=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 618, 46, 32

член 5, § 1, след 
алинея 1

10=
18=
25=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 617, 47, 32

член 5, § 2 11=
19=
26=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 636, 50, 10

след 
съображение 1

1 GUE/NGL ПГ - 58, 560, 78

Съображение 3 4=
12=
20=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 643, 46, 7

след 
съображение 3

5=
13=

Renew
S&D

ПГ - 326, 361, 9

след 
съображение 8

6=
14=
21=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 676, 13, 7

Съображение 10 7з=
15з=
22з=

Renew
S&D
PPE

ПГ + 608, 82, 6

Предложение на Комисията ПГ + 678, 3, 5

27. Проект на коригиращ бюджет № 8: Увеличаване на 
бюджетните кредити за плащания за Инструмента за 
спешна подкрепа с цел финансиране на стратегията за 
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ваксини срещу COVID-19 и за въздействието на 
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – 
плюс

Предложение за регламент (10696/2020 - C9-0290/2020 - 2020/1997(BUD))

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

едно гласуване ПГ + 643, 29, 14

28. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 и 
параграф 4, буква в): Максимално допустими граници на 
остатъчни вещества за няколко вещества, включително 
флоникамид, халоксифоп и мандестробин 

Предложение за резолюция: B9-0245/2020 (необходимо е мнозинство от 
всички членове на ЕП)

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

Предложение за резолюция B9-0245/2020  (комисия ENVI)

резолюция 
(целия текст)

ПГ + 372, 275, 39
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29. Културно възстановяване на Европа

Предложения за резолюция: B9-0246/2020, B9-0250/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0246/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

резолюция (целия текст) ПГ + 598, 42, 46

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0246/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0250/2020 Renew ПГ ↓

Разни
Групата ЕPP оттегли предложението за резолюция B9-0249/2020.



P9_PV(2020)09-14 (VOT)_BG.docx 61 PE 658.122

30. COVID-19: съгласуване на равнище ЕС на здравните оценки 
и класификацията на риска и последиците за Шенген и 
единния пазар

Предложения за резолюция: B9-0257/2020, B9-0259/2020, B9-0261/2020, B9-
0265/2020, 
B9-0267/2020, B9-0269/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0257/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § оригинале
н текст

ПГ + 652, 2, 43

§ 2 § оригинале
н текст

ПГ + 634, 11, 52

след § 9 1 GUE/NGL ПГ + 534, 130, 33

§ 15 7 ECR ПГ - 135, 551, 11

§ 19 § оригинале
н текст

ПГ + 602, 71, 24

§ 21 § оригинале
н текст

ПГ + 569, 56, 72

§ 27 § оригинале
н текст

ПГ + 556, 122, 19

след § 27 2 GUE/NGL ПГ - 318, 328, 51

разд.

1/ПГ + 625, 29, 42

§ 30 § оригинале
н текст

2/ПГ + 508, 141, 48

след § 30 3 GUE/NGL ПГ + 380, 308, 9

§ 31 4 GUE/NGL ПГ - 183, 442, 72

разд.

1/ПГ + 606, 56, 35

§ 32 § оригинале
н текст

2/ПГ + 562, 84, 51
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 33 § оригинале
н текст

ПГ + 556, 88, 53

разд.

1/ПГ + 683, 5, 9

2/ПГ + 494, 193, 10

§ 35 § оригинале
н текст

3/ПГ + 399, 280, 18

разд.

1/ПГ + 683, 9, 5

§ 46 § оригинале
н текст

2/ПГ + 631, 60, 6

разд.

1/ПГ + 629, 21, 47

§ 48 § оригинале
н текст

2/ПГ + 555, 108, 34

след § 48 8 ECR ПГ - 95, 571, 31

след § 49 6 PPE ПГ + 523, 52, 122

разд.

1/ПГ + 661, 29, 7

§ 52 § оригинале
н текст

2/ПГ + 565, 85, 47

след § 53 5 GUE/NGL ПГ - 151, 472, 74

разд.

1/ПГ + 626, 54, 16

съображение Н § оригинале
н текст

2/ПГ + 511, 175, 11

разд.

1/ПГ + 603, 84, 10

съображение Р § оригинале
н текст

2/ПГ + 663, 29, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

съображение С § оригинале
н текст

ПГ + 650, 33, 14

съображение Х § оригинале
н текст

ПГ + 597, 35, 65

разд.

1/ПГ + 616, 65, 16

съображение Ш § оригинале
н текст

2/ПГ + 572, 113, 12

резолюция (целия текст) ПГ + 595, 50, 41

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0257/2020 PPE ПГ ↓

B9-0259/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0261/2020 Renew ПГ ↓

B9-0265/2020 S&D ПГ ↓

B9-0267/2020 ECR ПГ ↓

B9-0269/2020 Verts/ALE ПГ ↓

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: §§ 27, 30
ID: съображения Н, Х, Ш §§ 1, 2, 27
ECR: §§ 19, 21, 33; съображение С

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение Ш
1-ва част: „като има предвид, че държавите членки изглежда не са си 

извлекли поуки от положението в началото на кризата;“
2-ра част: „като има предвид, че не съществува общоевропейска здравна 

политика, а само многобройни национални политики;“
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§ 30
1-ва част: „приветства използването от гражданите на формуляри за 

локализиране на пътници; счита, че приоритетно следва да се 
използва хармонизирана версия в цифров формат на 
формуляра за информация за локализиране на пътниците с 
цел опростяване на обработката и че той следва да бъде 
предоставен в аналогов формат, за да се гарантира достъп за 
всички европейци; призовава Комисията да разработи 
хармонизиран формуляр за локализиране на пътниците с цел 
създаване на доверие“

2-ра част: „в системата за наблюдение в целия ЕС;“

§ 32
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да задълбочи 

оперативната координация на равнище ЕС“
2-ра част: тези думи
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§ 46
1-ва част: „припомня, че свързаната с COVID-19 криза разкри слабостите 

в защитата на потребителите поради разпространението на 
измами и опасни продукти, особено онлайн; подчертава 
необходимостта от преодоляване на тези слабости и от 
гарантиране, че цифровият единен пазар е справедлив и 
безопасен за всички“

2-ра част: „чрез предстоящия Законодателен акт за цифровите услуги, 
като се принудят онлайн платформите да предприемат 
подходящи действия срещу подобни продукти;“

§ 52
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „неоправдани“
2-ра част: тези думи

ID:
съображение Р
1-ва част: „като има предвид, че мерките, предприети от държавите 

членки, включително повторното въвеждане на проверки по 
вътрешните граници, засягат залегналите в правото на Съюза 
права и свободи на хората;“

2-ра част: „като има предвид, че мерките, предприети от държавите 
членки или Съюза, следва винаги да зачитат основните права; 
като има предвид, че тези мерки следва да бъдат необходими, 
пропорционални, временни и с ограничен обхват;“

PPE, ID:
§ 35
1-ва част: „подчертава значението на ясната, достъпна и разбираема 

информация на европейско, национално, регионално и местно 
равнище за броя на заразените, системите за здравеопазване, 
въведените мерки и ограниченията за пътуване; подчертава, 
че тази изключително важна информация трябва да бъде 
достъпна на всички официални езици“

2-ра част: „и на езиците, използвани от значителни части от 
населението,“

3-та част: „за да се включат хората с мигрантски произход“

GUE/NGL, ECR:
съображение Н
1-ва част: „като има предвид, че Европейският съюз разполага с още 

възможности да постигне по-добри резултати по отношение 
на политиката в областта на общественото здраве в рамките 
на съществуващите в Договорите параметри; като има 
предвид, че свързаните със здравето разпоредби на 
Договорите като цяло все още не се използват в достатъчна 
степен с оглед на ангажиментите, за чието изпълнение биха 
могли да се използват;“

2-ра част: „като има предвид, че в това отношение е необходимо да се 
препотвърди призивът на Парламента за създаването на 
Европейски здравен съюз, отправен в неговата резолюция от 
10 юли;“

ECR, ID:
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§ 48
1-ва част: „призовава държавите членки и Комисията да приложат в 

пълна степен мерките на ЕС от следващо поколение възможно 
най-бързо, като направят необходимите национални 
процедури възможно най-опростени и небюрократични, за да 
се гарантира, че икономическото възстановяване на ЕС е 
ефективно при справянето с най-тежката криза, с която ЕС се 
сблъска в последно време;“

2-ра част: „подчертава, че свързаната с COVID-19 криза не следва да се 
използва като претекст за отлагане, отслабване или 
премахване на прилагането на различни продуктови и 
промишлени стандарти, включително стандартите, насочени 
към насърчаване на устойчивостта, а че тя по-скоро следва да 
се използва като възможност за подобряване на единния 
пазар по начин, който популяризира устойчиво производство и 
потребление;“

31. Значението на градската и зелената инфраструктура: 2022 
година – Европейска година за по-зелени градове

Предложение за резолюция: B9-0243/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0243/2020  (комисия ENVI)

след § 6 5 GUE/NGL ПГ + 641, 11, 45

§ 8 6 GUE/NGL ПГ + 426, 244, 27

§ 10, буква й а 7 GUE/NGL ПГ + 336, 313, 48

§ 11 1 ECR ПГ - 178, 507, 11

разд.

1/ПГ + 612, 79, 6

2/ПГ + 576, 117, 4

§ 13 § оригинале
н текст

3/ПГ + 516, 177, 4

Позоваване 6 а 2 GUE/NGL ПГ + 597, 80, 20

Съображение З 3 GUE/NGL ПГ + 596, 83, 18

съображение Ф 4 GUE/NGL ПГ + 353, 320, 24

резолюция (целия текст) ПГ + 593, 80, 13



P9_PV(2020)09-14 (VOT)_BG.docx 67 PE 658.122

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „партньорства за 

иновации и“ и „публично-частни партньорства“
2-ра част: „партньорства за иновации и“
3-та част: „публично-частни партньорства“

Разни
Йоана Копчинска (групата ECR) също подписа изменение 1.


