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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. Сътрудничество между съдилища на държавите членки при събирането на 
доказателства по граждански или търговски дела ***II

Препоръка за второ четене: Емил Радев (A9-0225/2020)

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

Одобрение без гласуване

2. Връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по 
граждански или търговски дела ***II

Препоръка за второ четене: Franco Roberti (A9-0222/2020)

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

Одобрение без гласуване

3. Назначаване на Юлия Лафранк за член на комитета, предвиден в член 255 
от Договора за функционирането на Европейския съюз

Предложение за решение: B9-0368/2020 (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника 
за дейността))

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

Назначаване на Юлия Лафранк ТГ + 586, 47, 59

4. Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна 
банка

Доклад: Irene Tinagli (A9-0218/2020) (Тайно гласуване член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността)

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

Назначаване на Франк Елдерсон ТГ + 319, 202, 171
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5. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: 
предоставяне на помощ на Хърватия и Полша във връзка с природно 
бедствие и на авансови плащания на Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, 
Ирландия, Португалия и Испания, във връзка с извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве

Доклад: Оливие Шастел (A9-0221/2020) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП + 
3/5 от изразения вот)

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

едно гласуване ПГ + 682, 8, 2

6. Проект на коригиращ бюджет № 9 към общия бюджет на Съюза за 
финансовата 2020 година: помощ на Хърватия, Полша, Германия, Гърция, 
Унгария, Ирландия, Португалия и Испания

Доклад: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

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

едно гласуване ПГ + 682, 8, 2

7. Борба с бездомничеството в Европейския съюз

Предложение за резолюция: B9-0363/2020

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

Предложение за резолюция B9-0363/2020
(комисия PETI)

едно гласуване ПГ + 647, 13, 32
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8. Шенгенската система и мерките, предприети по време на кризата с COVID-
19

Предложение за резолюция: B9-0362/2020

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

Предложение за резолюция B9-0362/2020
(комисия PETI)

едно гласуване ПГ + 619, 45, 28

9. Представителни искове за защита на колективните интереси на 
потребителите ***II

Препоръка за второ четене: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

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

Одобрение без гласуване

10. Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за 
предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията 
на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от 
COVID-19 ***I

Доклад: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменение, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

9СЧ комисия ПГ + 579, 71, 50

Изменения на член 1, § 1

Точка 1, подточка а 5з GUE/NGL ПГ - 153, 498, 49

Точка 1, подточка б 6з=
9СЧз=

GUE/NGL
комисия

ПГ - 268, 383, 49

Точка 4, 1 ID ПГ - 296, 386, 16
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след подточка в 9СЧ комисия ПГ + 507, 124, 69

7з GUE/NGL ПГ - 129, 492, 79Точка 9

3 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 283, 347, 70

Точка 10 4з=
8з=

S&D, 
Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 307, 351, 42

Изменения на съображения

разд.

1/ПГ + 675, 12, 13

Съображение 3 9СЧ комисия

2/ПГ + 425, 229, 46

след съображение 9 2 S&D, 
Verts/ALE

ПГ + 363, 333, 4

9СЧ комисия ПГ + 365, 268, 67Съображение 10

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

Съображение 11 § оригинален 
текст

ПГ + 339, 289, 72

Съображение 12 § оригинален 
текст

ПГ + 366, 264, 70

Съображение 13 § оригинален 
текст

ПГ + 366, 264, 70

Съображение 14 § оригинален 
текст

ПГ + 346, 287, 67

Съображение 15 § оригинален 
текст

ПГ + 365, 287, 48

Съображение 16 § оригинален 
текст

ПГ + 366, 259, 75

Съображение 17 § оригинален 
текст

ПГ + 343, 309, 48

Предложение на Комисията ПГ + 361, 156, 179

Искания за гласуване поотделно
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Verts/ALE: съображения 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „За да се подобри защитата на 

инвеститорите, от решаващо значение е нивото на дълга на инвеститорите на 
дребно да бъде взето предвид при оценката за пригодност, по-специално 
предвид нарастващото ниво на потребителския дълг поради пандемията от 
COVID-19.“

2-ра част: тези думи

Разни
Изменение 10 се анулира.

11. Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите

Доклад: David Cormand (A9-0209/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 641, 47, 13

§ 6, буква а § оригинален 
текст

2/ПГ + 391, 276, 33

§ 6, буква б 1 членове на 
Парламента

ПГ + 378, 306, 17

разд.

1/ПГ + 666, 31, 4

§ 6, буква д § оригинален 
текст

2/ПГ + 402, 265, 34

2 членове на 
Парламента

ПГ + 344, 342, 15

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

3/ПГ ↓

§ 6, буква ж

§ оригинален 
текст

4/ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 641, 53, 6

§ 10 § оригинален 
текст

2/ПГ + 393, 305, 2

§ 11, буква в 4 членове на 
Парламента

ПГ - 330, 358, 12

след § 16 3 членове на 
Парламента

ПГ + 347, 304, 49

резолюция (целия текст) ПГ + 395, 94, 207

Искания за разделно гласуване
членове на Парламента:
§ 6, буква а
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „както и това да стане една от основните 

характеристики на продукта съгласно директиви 2011/83/ЕС и 2005/29/ЕО.“
2-ра част: тези думи

§ 6, буква д
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „както и по какъв начин удължаването 

на периода на обръщане на тежестта на доказване на несъответствие би 
увеличило възможността за потребителите и предприятията да правят 
устойчив избор;“

2-ра част: тези думи
§ 6, буква ж
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като се обмисли възможността“, „да се 

добавят към списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО“ и „чиято 
единствена цел е“

2-ра част: „като се обмисли възможността“
3-та част: „да се добавят към списъка в приложение I към Директива 2005/29/ЕО“ 
4-та част: „чиято единствена цел е“

§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „следните“ и „очакван период на 

наличност от датата на закупуване, средна цена на резервните части към 
момента на покупката, препоръчителни приблизителни срокове за доставка и 
поправяне, както и информация за услугите по поправяне и поддръжка;“

2-ра част: тези думи
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12. Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките 
на единния пазар

Доклад: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 2 2 членове на 
Парламента

ПГ - 323, 360, 17

след съображение А 1 членове на 
Парламента

ПГ - 325, 356, 19

резолюция (целия текст) ПГ + 688, 8, 1

13. Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, 
слово на омразата, дезинформация и роля на платформите

Доклад: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 

заместване

1 ID ПГ - 98, 594, 6

предложение за резолюция (целия текст)
(комисия LIBE)

ПГ + 553, 54, 89

14. Нова промишлена стратегия за Европа

Доклад: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

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

резолюция 
(целия текст)

ПГ + 486, 109, 102
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15. Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика

Доклад: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

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

резолюция 
(целия текст)

ПГ + 467, 80, 148

16. Повишаване на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта

Доклад: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 62 1 членове на 
Парламента

ПГ + 363, 296, 41

§ 63 2 членове на 
Парламента

ПГ + 337, 309, 54

резолюция (целия текст) ПГ + 331, 294, 72

17. Прилагане на тарифните квоти и другите квоти за внос на Съюза ***I

Доклад: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и т.н. Гласу
ване

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменение, внесено от 
водещата комисия

1 комисия ПГ + 686, 5, 6

Предложение на Комисията ПГ + 686, 3, 7
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18. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: Олово в 
боеприпасите във влажните зони или около тях

Предложения за резолюция: B9-0364/2020, B9-0365/2020 (необходимо е мнозинство от всички 
членове на ЕП)

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

Предложение за резолюция B9-0364/2020
(ECR)

резолюция 
(целия текст)

ПГ - 292, 362, 39

Предложение за резолюция B9-0365/2020
(ID)

резолюция 
(целия текст)

ПГ - 153, 499, 39

19. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: Активни 
вещества, включително хлоротолурон

Предложение за резолюция: B9-0367/2020 (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

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

Предложение за резолюция B9-0367/2020
(комисия ENVI)

резолюция 
(целия текст)

ПГ + 425, 231, 40
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20. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: Карбендазим за 
употреба в определени биоциди

Предложение за резолюция: B9-0366/2020 (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

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

Предложение за резолюция B9-0366/2020
(комисия ENVI)

резолюция 
(целия текст)

ПГ + 458, 219, 19

21. Равносметка след изборите за Европейски парламент

Доклад: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

5 GUE/NGL ПГ - 183, 488, 26§ 1

34 ID ПГ - 88, 595, 12

35 ID ПГ - 133, 559, 3след § 1

36 ID ПГ - 88, 553, 54

6 GUE/NGL ПГ - 257, 425, 15

разд.

1/ПГ + 670, 8, 19

2/ПГ + 547, 117, 33

§ 3

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 362, 291, 44

след § 3 49 Verts/ALE ПГ - 139, 479, 76

37 ID ПГ - 136, 539, 20

7 GUE/NGL ПГ - 111, 566, 19

8 GUE/NGL ПГ - 101, 575, 19

разд.

§ 4

§ оригинален 
текст

1/ПГ + 509, 127, 60
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 340, 327, 29

§ 5 § оригинален 
текст

ПГ - 332, 344, 19

§ 6 38 ID ПГ - 143, 547, 5

§ 7 § оригинален 
текст

ПГ + 547, 104, 46

§ 10 39 ID ПГ - 138, 537, 20

9 GUE/NGL ПГ - 179, 504, 14§ 14

40 ID ПГ - 153, 528, 14

10 GUE/NGL ПГ - 140, 520, 36

разд.

1/ПГ + 533, 121, 43

§ 15

§ оригинален 
текст

2/ПГ - 319, 351, 26

§ 17 § оригинален 
текст

ПГ + 350, 326, 21

след § 17 11 GUE/NGL ПГ - 119, 562, 15

разд.

1/ПГ + 654, 28, 14

§ 18 § оригинален 
текст

2/ПГ + 393, 236, 68

12 GUE/NGL ПГ - 200, 467, 30§ 19

§ оригинален 
текст

ПГ - 286, 382, 29

13з GUE/NGL ПГ - 173, 506, 18

разд.

1/ПГ + 462, 214, 21

§ 20

§ оригинален 
текст

2/ПГ - 325, 350, 22

41 ID ПГ - 142, 543, 10§ 21

§ оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1/ПГ + 571, 113, 13текст

2/ПГ + 471, 209, 16

§ 22 § оригинален 
текст

ПГ + 494, 182, 21

§ 23, уводна част и 
алинея 1

§ оригинален 
текст

ПГ + 575, 110, 11

§ 23, тире 2 14з GUE/NGL ПГ + 344, 333, 18

§ 23, тире 3 15з GUE/NGL ПГ - 180, 493, 23

16 GUE/NGL ПГ - 75, 568, 53

разд.

1/ПГ + 494, 189, 13

§ 23, тире 4

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 349, 327, 20

§ 23, тире 5 § оригинален 
текст

ПГ + 426, 250, 20

§ 24 § оригинален 
текст

ПГ + 454, 221, 22

§ 26 42 ID ПГ - 93, 586, 16

§ 27 17з GUE/NGL ПГ - 163, 521, 13

след § 27 43 ID ПГ - 93, 581, 21

§ 29 18 GUE/NGL ПГ - 162, 496, 39

разд.

1/ПГ + 527, 114, 56

§ 30 § оригинален 
текст

2/ПГ + 478, 161, 58

§ 31 19 GUE/NGL ПГ - 120, 554, 23

44 ID ПГ - 94, 589, 12след § 31

20 GUE/NGL ПГ - 183, 456, 57
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 32 21 GUE/NGL ПГ - 142, 541, 14

45 ID ПГ - 108, 534, 53§ 34

22 GUE/NGL ПГ - 99, 588, 10

§ 35 46 ID ПГ - 104, 555, 36

след § 35 23 GUE/NGL ПГ - 263, 417, 17

47 ID ПГ - 109, 546, 40§ 36

24 GUE/NGL ПГ - 112, 501, 84

след позоваване 16 48 Verts/ALE ПГ - 180, 479, 37

съображение Б 27 ID ПГ - 143, 538, 14

Съображение Е 1 GUE/NGL ПГ - 45, 638, 14

съображение Ж 25 PPE ПГ + 545, 117, 35

съображение И 28 ID ПГ - 136, 542, 17

съображение К 29 ID ПГ - 162, 527, 6

2 GUE/NGL ПГ - 142, 544, 11след съобр. К

3 GUE/NGL ПГ - 221, 448, 27

30 ID ПГ - 109, 545, 41

разд.

1/ПГ + 482, 194, 21

съображение У

§ оригинален 
текст

2/ПГ - 300, 367, 30

съображение Ф § оригинален 
текст

ПГ + 486, 201, 10

съображение Х 31 ID ПГ - 99, 577, 19

32 ID ПГ - 92, 585, 18

26 PPE ПГ - 245, 340, 111

Съображение Ц

4 GUE/NGL ПГ - 68, 606, 22
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение АА 33 ID ПГ - 103, 552, 39

съображение АГ § оригинален 
текст

ПГ + 483, 198, 15

резолюция (целия текст) ПГ + 468, 194, 34

Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL: съображение АГ
PPE: §§ 5, 17, 19
ID: съображение Ф; §§ 5, 7, 15, 20, 22, 23, 24

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 21
1-ва част: „посочва, че предложените в настоящия доклад промени в първичното право 

на ЕС, които отразяват засилената политическа роля на Комисията в рамката 
на ЕС, следва също така да включват индивидуалната и колективната 
отговорност на Комисията пред Парламента и Съвета,;“

2-ра част: „както и преобразуването на Съвета във втора законодателна камара на 
Съюза;“

§ 30
1-ва част: „счита, че изборните програми на европейските политически партии следва да 

бъдат известни преди изборите, което изисква ясни и прозрачни правила за 
провеждането на кампаниите; подчертава, че правилата за изборите за 
Европейски парламент трябва да насърчават демократичността на 
европейските партии,“

2-ра част: „включително чрез въвеждане на задължение за националните партии, 
участващи в европейските избори, да поставят на избирателната бюлетина 
логото на съответната европейска партия до националното лого;“

PPE:
съображение У
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че системата 

„Spitzenkandidaten“ и, ако бъдат въведени, транснационалните листи следва да 
бъдат отворени за коалиции от европейски политически партии или движения 
или дори за смесени коалиции от политически партии и движения, доколкото 
те споделят обща политическа програма и общ водещ кандидат;“

2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „например чрез използване на списъци с 

редуващи се по полов признак кандидати или други еквивалентни методи“
2-ра част: тези думи
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§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „по-специално системата на водещи 

кандидати (Spitzenkandidaten) за избор на председател на Европейската 
комисия и транснационални листи за изборите за Европейски парламент,“

2-ра част: тези думи

§ 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подкрепя предстоящото обсъждане в 

комисията по конституционни въпроси (AFCO) и в комисията по правни 
въпроси (JURI) на въпроса за създаването на независим орган по етика, който 
би могъл да разполага с подходящи ресурси;“ и „въпреки това“

2-ра част: тези думи

§ 20
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или движение“
2-ра част: тези думи

§ 23
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „въпроса за изборите в съвместен 

европейски избирателен район,“, „включително обмисляне на намаляване на 
минималната възраст на гласоподавателите във всички държави членки до 
навършени 16 години,“ и „разпоредби относно периодите на отсъствие на 
членовете на ЕП, например в случай на отпуск по майчинство, родителски 
отпуск или тежко заболяване;“

2-ра част: тези думи

PPE, ID:
§ 3
1-ва част: „приветства значително увеличеното участие на младежта в изборите; отново 

призовава Съвета и Комисията да вземат предвид техните опасения, които са 
от решаващо значение за живота на следващите поколения,“

2-ра част: „чрез процедури за публични консултации и в рамките на Конференцията за 
бъдещето на Европа;“

3-та част: „препоръчва държавите членки да обмислят начини за хармонизиране на 
изискването за минимална възраст на гласоподавателите, за да се засили 
допълнително участието на младите гласоподаватели;“

22. Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.

Доклад: Clare Daly (A9-0226/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

51 GUE/NGL ПГ - 132, 526, 37

разд.

§ 1

§ оригинален 
текст

1/ПГ + 601, 77, 17
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 428, 201, 66

§ 2 52 GUE/NGL ПГ - 163, 524, 8

7 ID ПГ - 108, 541, 43

53 GUE/NGL ПГ - 117, 534, 43

разд.

1/ПГ + 540, 70, 85

§ 3

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 415, 272, 8

разд.

1/ПГ + 574, 108, 13

§ 4 § оригинален 
текст

2/ПГ + 367, 323, 4

след § 4 27 ECR ПГ + 328, 286, 80

8 ID ПГ - 199, 439, 50§ 5

§ оригинален 
текст

ПГ + 469, 139, 84

след § 5 25 ECR ПГ - 159, 509, 26

§ 6 § оригинален 
текст

ПГ + 457, 155, 81

разд.

1/ПГ - 312, 338, 42

26 ECR

2/ПГ - 150, 429, 106

след § 6

9 ID ПГ - 168, 515, 7

след § 7 28 ECR ПГ - 146, 457, 86

разд.

1/ПГ + 677, 11, 5

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 552, 91, 49
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 10 10 ID ПГ - 144, 537, 12

след § 10 29 ECR ПГ + 344, 333, 17

§ 11 11 ID ПГ - 133, 550, 10

след § 11 35 Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ + 623, 37, 35

§ 12 12 ID ПГ - 146, 536, 11

разд.

1/ПГ + 484, 130, 80

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 549, 138, 6

след § 14 1 Renew ПГ + 420, 217, 59

§ 15 13 ID ПГ - 128, 561, 4

след § 19 14 ID ПГ - 175, 510, 7

§ 20 32 ECR ПГ - 296, 382, 17

36 Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 312, 335, 47след § 20

37 Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 140, 498, 56

разд.

1/ПГ + 526, 139, 29

§ 23 § оригинален 
текст

2/ПГ + 521, 153, 20

разд.

1/ПГ + 534, 151, 10

§ 24 § оригинален 
текст

2/ПГ + 378, 309, 8

54з GUE/NGL ПГ - 242, 443, 10§ 25

15 ID ПГ - 157, 529, 7
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 27 38 Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 170, 487, 37

§ 30 65з GUE/NGL ПГ - 241, 390, 63

16 ID ПГ - 143, 505, 43

17 ID ПГ - 108, 564, 20

след § 30

63 PPE ПГ + 303, 292, 99

18 ID ПГ - 121, 527, 44

59 PPE ПГ - 183, 371, 140

разд.

1/ПГ + 510, 124, 59

2/ПГ + 407, 233, 54

§ 31

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 350, 313, 31

разд.

1/ПГ + 363, 322, 9

след § 31 65 PPE

2/ПГ - 287, 384, 23

66з PPE ПГ - 307, 366, 20

33 ECR ПГ - 176, 370, 148

56 GUE/NGL ПГ - 116, 573, 5

§ 32

§ оригинален 
текст

ПГ + 358, 310, 24

след § 32 60 PPE ПГ - 220, 423, 51

67з PPE ПГ - 313, 358, 22

19 ID ПГ - 147, 534, 11

§ 33

§ оригинален 
текст

ПГ + 359, 310, 25

20з
68з

ID
PPE

ПГ - 304, 375, 15§ 34

34 ECR ПГ - 180, 345, 168
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 671, 15, 8

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 358, 306, 30

69 PPE ПГ - 310, 363, 20§ 35

§ оригинален 
текст

ПГ + 368, 295, 31

§ 36 21 ID ПГ - 154, 527, 11

разд.

1/ПГ + 381, 301, 12

след § 36 64 PPE

2/ПГ + 362, 324, 8

61 PPE ПГ - 314, 347, 33

разд.

1/ПГ + 443, 222, 29

2/ПГ + 528, 115, 51

§ 37

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 424, 215, 54

§ 41 § оригинален 
текст

ПГ + 535, 131, 28

§ 42 22 ID ПГ - 125, 510, 56

§ 44 23 ID ПГ - 109, 577, 6

§ 46 § оригинален 
текст

ПГ + 514, 158, 21

24 ID ПГ - 146, 529, 17§ 47

§ оригинален 
текст

ПГ + 527, 150, 16
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 47 70 Verts/ALE
GUE/NGL

ПГ - 131, 495, 67

след позоваване 20 39 GUE/NGL ПГ - 123, 552, 18

след позоваване 22 40 GUE/NGL ПГ - 130, 547, 16

Позоваване 35 § оригинален 
текст

ПГ + 552, 136, 6

след позоваване 41 41 GUE/NGL ПГ - 150, 533, 10

Позоваване 55 § оригинален 
текст

ПГ + 534, 150, 8

Позоваване 56 § оригинален 
текст

ПГ + 539, 143, 10

Позоваване 57 § оригинален 
текст

ПГ + 530, 146, 18

Позоваване 58 § оригинален 
текст

ПГ + 537, 141, 15

Позоваване 62 § оригинален 
текст

ПГ + 538, 134, 22

Позоваване 66 § оригинален 
текст

ПГ + 543, 134, 16

Позоваване 67 § оригинален 
текст

ПГ + 540, 136, 17

Позоваване 69 § оригинален 
текст

ПГ + 534, 147, 12

разд.

1/ПГ + 588, 84, 22

Позоваване 70 § оригинален 
текст

2/ПГ + 371, 298, 24

разд.

1/ПГ + 589, 89, 16

Позоваване 71 § оригинален 
текст

2/ПГ + 370, 312, 11
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Позоваване 74 § оригинален 
текст

ПГ + 387, 296, 11

съображение В 3 ID ПГ - 140, 545, 7

след съображение З 30 ECR ПГ - 316, 358, 19

съображение Л § оригинален 
текст

ПГ + 457, 140, 95

съображение М 42 GUE/NGL ПГ - 132, 551, 9

разд.

1/ПГ + 520, 158, 14

съображение Н § оригинален 
текст

2/ПГ + 386, 305, 3

след съображение Н 31 ECR ПГ - 338, 343, 9

разд.

1/ПГ + 604, 77, 13

съображение О § оригинален 
текст

2/ПГ + 511, 166, 17

43 GUE/NGL ПГ - 223, 456, 13съображение П

§ оригинален 
текст

ПГ + 532, 134, 27

разд.

1/ПГ + 373, 305, 16

съображение Р § оригинален 
текст

2/ПГ + 588, 71, 35

след съображение Х 62 PPE ПГ + 343, 338, 13

44 GUE/NGL ПГ - 191, 408, 93Съображение Ц

2 S&D
Renew

ПГ + 637, 26, 31

след съображение Ч 45 GUE/NGL ПГ - 138, 499, 56

47 GUE/NGL ПГ - 270, 414, 10

разд.

съображение Ш

§ оригинален 
текст

1/ПГ + 451, 233, 9
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 500, 170, 24

след съображение Щ 46 GUE/NGL ПГ - 157, 515, 20

съображение АА § оригинален 
текст

ПГ + 525, 153, 15

след съображение АБ 48 GUE/NGL ПГ - 132, 551, 8

съображение АВ § оригинален 
текст

ПГ + 359, 314, 20

след
съображение АВ

58 PPE ПГ - 287, 375, 31

4 ID ПГ - 154, 530, 8

49 GUE/NGL ПГ - 121, 566, 6

съображение АГ

57 PPE ПГ - 299, 335, 59

5 ID ПГ - 108, 531, 52

разд.

1/ПГ + 576, 68, 48

съображение АД

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 572, 109, 11

50з GUE/NGL ПГ - 108, 574, 11съображение АЗ

6 ID ПГ - 98, 582, 11

резолюция (целия текст) ПГ + 330, 298, 65

Искания за гласуване поотделно
ECR: позовавания 35, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 69; съображения О, Л, П, АА; §§ 5, 6, 

41, 46, 47
PPE: Позоваване 74; съображения Л, АВ; §§ 5, 6, 32, 33, 35
ID: съображения Л, П, АВ; §§ 6, 47
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Искания за разделно гласуване
PPE:
Позоваване 70
1-ва част: „като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) 

от 19 декември 2017 г. по дело A.R. и L.R./Швейцария (22338/15),“ 
2-ра част: „в което се потвърди, че широкообхватното сексуално образование преследва 

законните цели за защита на общественото здраве, защитата на децата от 
сексуално насилие и подготовката им за социалните реалности; следователно 
не се признава задължение от страна на държавите членки да позволяват на 
родителите да оттеглят децата си от такова образование,“

Позоваване 71
1-ва част: „ като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 13 

юни 2019 г. по дело Sh.D. и други/Гърция, Австрия, Хърватия, Унгария, 
Северна Македония, Сърбия и Словения“

2-ра част: „което потвърждава, че крайната уязвимост на детето следва да има 
предимство пред нередовния статут, като се предприемат необходимите мерки 
за защита, и че органите са нарушили член 5, като автоматично са приложили 
режим на предварително задържане, без да разгледат каквито и да било 
алтернативи на задържането или на изискваното от правото на ЕС избягване на 
задържането, когато става въпрос за деца,“

съображение Н
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че борбата срещу 

тероризма и политиките за борба с тероризма не следва да водят до обща 
дискриминация срещу определени общности;“

2-ра част: тези думи

съображение Р
1-ва част: „като има предвид, че ЕС и държавите членки имат споделени компетентности 

в областта на жилищното настаняване;“
2-ра част: „като има предвид, че е необходима стратегия както на национално равнище, 

така и на равнище ЕС; като има предвид, че бездомността представлява 
ситуация, която лишава хората от човешки права и сама по себе си е 
нарушение на правата на човека; като има предвид, че съществува 
неприемлива тенденция за увеличаване на броя на извежданията от жилища и 
на бездомността в целия ЕС“

съображение Ш
1-ва част: „като има предвид, че полицейските служители на служба трябва винаги да 

могат да бъдат идентифицирани, за да се даде възможност за разследване на 
евентуални случаи на прекомерна употреба на сила, и че националните органи 
трябва да определят свързаните с това отговорности; като има предвид, че 
държавите членки са установили различни прагове за използването на сила и 
оръжия от правоприлагащите органи за поддържане на обществения ред;“

2-ра част: „като има предвид, че редица държави членки са приели закони, които биха 
могли да доведат до непропорционални ограничения на правото на свобода на 
мирни събрания;“
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§ 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява загриженост във връзка с 

факта, че цените на жилищата са недостъпни особено за младите хора, и 
изразява съжаление относно случаите на дискриминация от страна на 
наемодателите и политиките, които водят до намаляване на помощите за 
жилищно настаняване на младите хора;“

2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за всички политики и инициативи“
2-ра част: тези думи

§ 13
1-ва част: „призовава за бързо приемане на предложената през 2008 г. Директива за 

равното третиране, която все още очаква одобрението на Съвета, за да се 
преодолеят настоящите пропуски относно защитата в правната рамка на ЕС 
във връзка с недопускането на дискриминация въз основа на възраст, 
увреждане, религия или убеждения, или сексуална ориентация в ключови 
области на живота, като например социална закрила, образование и достъп до 
стоки и услуги;“

2-ра част: „призовава Комисията да се бори активно срещу сегрегацията и 
дискриминацията, включително като стартира производства за установяване 
на неизпълнение на задължения, за да насърчи ефективното прилагане на 
Рамковото решение относно борбата с определени форми и прояви на расизъм 
и ксенофобия посредством наказателното право; припомня, че тези мерки 
следва да бъдат придружени от подходящи национални стратегии за 
интеграция;“

§ 24
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и подчертава необходимостта от 

засилване и разширяване на нейния мандат, след задълбочена оценка на 
въздействието;“

2-ра част: тези думи

§ 34
1-ва част: „подчертава, че спасяването на човешки животи е правно задължение съгласно 

международното право и законодателството на ЕС;“
2-ра част: „осъжда сплашването, арестите и наказателните производства, образувани в 

някои държави членки срещу организации на гражданското общество и 
отделни лица за предоставянето на хуманитарна помощ на мигранти, чийто 
живот е изложен на риск; призовава държавите членки да гарантират, че 
актовете на хуманитарна помощ не се инкриминират, в съответствие с 
Протокола на ООН срещу незаконния трафик;“
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§ 37
1-ва част: „отново заявява, че съгласно Декларацията от Ню Йорк за бежанците и 

мигрантите задържането на деца за това, че са имигрирали, никога не е във 
висшия интерес на детето;“

2-ра част: „призовава ЕС и държавите членки да ускорят действията си за прекратяване 
на задържането на деца, по-специално в контекста на миграцията в рамките на 
ЕС, и да изготвят общностни алтернативи на задържането на лица, както и да 
приоритизират интеграцията, образованието и психологическата подкрепа; 
подчертава, че едно непридружено дете е преди всичко дете, което е 
евентуално изложено на опасност,“

3-та част: „и че при разглеждането на тези въпроси за държавите членки и за 
Европейския съюз водещият принцип трябва да бъде закрилата на децата, а не 
политиките в областта на миграцията, като по този начин се спазва основният 
принцип за висшия интерес на детето;“

ID:
съображение О
1-ва част: „като има предвид, че все по-честото прибягване от страна държавите до нови 

технологии, като прогнозирането в полицейската област и използването на 
лицево разпознаване, създават редица рискове,“ 

2-ра част: „особено за расовите малцинства в Европа;“

съображение АД
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „част от миналото, настоящето и 

бъдещето на ЕС“
2-ра част: тези думи

§ 1
1-ва част: „признава, че ЕС играе важна роля за предотвратяване на бедността и 

социалното изключване в държавите членки; подчертава, че е важно ЕС и 
неговите държави членки да разработят специфични програми, насочени към 
премахване на детската бедност, тъй като трябва да се обърне специално 
внимание на особеното вредно въздействие на бедността върху социалното, 
психологическото и физическото развитие на децата; както и на последиците 
за здравето на бъдещите поколения възрастни; подчертава, че децата са 
изложени на непропорционален риск от социално и икономическо изключване 
и търпят нарушаване на основните им права поради злоупотреби, насилие, 
експлоатация, бедност и всякакви форми на социално изключване; подчертава, 
че бедността сама по себе си е форма на социална несправедливост, която се 
основава на неравенството между половете, дискриминацията и 
неравностойните възможности за достъп до стоки и услуги; призовава 
Комисията и Съвета да вземат под внимание основните права при изготвянето 
на предложения за икономическата политика и да гарантират, че оценките на 
въздействието върху правата на човека се провеждат във връзка с всички 
решения за тяхното приемане, за да се оцени всяко потенциално 
неблагоприятно въздействие върху правата на човека;“

2-ра част: „призовава държавите членки да гарантират достъп до здравни грижи, 
качествено образование и жилищно настаняване при равни условия за всички;“

§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „принудително“ (в края на изречението)
2-ра част: тази дума
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§ 23
1-ва част: „изразява дълбока загриженост във връзка с все по-стесняващото се 

пространство за независимото гражданско общество в някои държави членки, 
по-специално за организациите за правата на жените, организациите на ЛГБТИ 
и защитниците на правата на човека, включително неоснователните 
административни тежести, намаляването на финансовата подкрепа за 
провеждането на кампании за застъпничество, както и ограничаването на 
свободата на събрания и на сдружаване; осъжда ограниченията на достъпа до 
финансиране за организациите на гражданското общество, които в някои 
държави членки имат по-системен аспект под формата на правни и 
политически промени и сериозно засягат тяхната работа и процесуална 
легитимация;“

2-ра част: „призовава Европейската комисия и Съвета да увеличат подкрепата на ЕС за 
организациите на гражданското общество, които защитават ценностите, 
предвидени в член 2 от ДЕС, в рамките на Европейския съюз чрез програмата 
„Права и ценности“, която следва да получава значително финансиране, както 
бе призовал Европейският парламент;“

изменение 26
1-ва част: „припомня, че всеки има право на живот, както се потвърждава в член 2 от 

Хартата;“
2-ра част: „подчертава, че това право трябва да се защитава от момента на зачеването;“

изменение 64
1-ва част: „насърчава ЕС и държавите членки да вложат достатъчно ресурси, за да 

подкопаят бизнес модела на мрежите за трафик на хора и на трафикантите, 
който обичайно поставя най-уязвимите групи като децата и жените в 
животозастрашаващи ситуации,“ 

2-ра част: „както и за да защитят много от мигрантите от поемането на риска да тръгнат 
по опасни и неконтролирани миграционни маршрути, по които няма да 
получат достъп до официална процедура за предоставяне на убежище;“

изменение 65
1-ва част: „посочва значението на строгото управление на външните граници на ЕС; 

изтъква необходимостта от решаване на хуманитарните въпроси, които засягат 
контрола на границите;“

2-ра част: „подчертава, че политиките на ЕС и националните политики в областта на 
миграцията трябва да бъдат в пълно съответствие с Конвенцията на ООН от 
1951 г. за статута на бежанците и Допълнителния протокол към нея;“

PPE, ID:
§ 31
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да изпълнят препоръката на 

комисаря по правата на човека на Съвета на Европа от юни 2019 г., озаглавена 
„Спасени човешки животи. Защитени права. Преодоляване на различията по 
отношение на защитата на бежанците и мигрантите в Средиземноморието“;“

2-ра част: „отново заявява, че безопасните и законни пътища за миграция са най-добрият 
начин за избягване загубата на човешки животи;“

3-та част: „настоятелно призовава държавите членки да засилят мерките за презаселване, 
да създадат хуманитарни коридори към ЕС и да предвидят възможности за 
кандидатстване за хуманитарни визи за лица, търсещи убежище;“
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23. Влошаващото се положение с правата на човека в Алжир, по-специално 
случая с журналиста Халед Драрени

Предложения за резолюция: B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, 
B9-0379/2020, B9-0380/2020, B9-0381/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0375/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

резолюция (целия текст) ПГ + 669, 3, 22

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0375/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0376/2020 ID ПГ ↓

B9-0377/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0378/2020 S&D ПГ ↓

B9-0379/2020 ECR ПГ ↓

B9-0380/2020 Renew ПГ ↓

B9-0381/2020 PPE ПГ ↓

24. Положението в Етиопия

Предложения за резолюция: B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, 
B9-0386/2020, B9-0387/2020, B9-0388/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0383/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

резолюция (целия текст) ПГ + 643, 5, 46

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0382/2020 ID ПГ ↓

B9-0383/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0384/2020 S&D ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0385/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0386/2020 ECR ПГ ↓

B9-0387/2020 Renew ПГ ↓

B9-0388/2020 PPE ПГ ↓

25. Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, и по-
конкретно убийството на Роман Бондаренко

Предложения за резолюция: B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020, 
B9-0393/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0389/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

13 ECR ПГ + 626, 21, 44

8 GUE/NGL ПГ - 106, 437, 149

след § 2

9 GUE/NGL ПГ - 59, 600, 32

след § 3 6 GUE/NGL ПГ + 365, 288, 38

след § 7 10 GUE/NGL ПГ - 48, 611, 32

след § 11 5 GUE/NGL ПГ + 515, 154, 23

след § 12 7 GUE/NGL ПГ + 370, 283, 38

разд.

1/ПГ + 594, 71, 28

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 602, 45, 46
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 15 11 GUE/NGL ПГ - 51, 621, 18

§ 17 § оригинален 
текст

ПГ + 602, 71, 19

след § 21 14 ECR ПГ + 601, 32, 58

след § 24 12 Renew ПГ + 372, 223, 98

разд.

1/ПГ + 572, 58, 63

§ 25 § оригинален 
текст

2/ПГ + 500, 141, 52

след съображение Д 4 GUE/NGL ПГ + 364, 290, 37

1 GUE/NGL ПГ + 459, 188, 44

2 GUE/NGL ПГ + 371, 284, 36

след съображение Ж

3 GUE/NGL ПГ + 367, 283, 41

резолюция (целия текст) ПГ + 613, 41, 35

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0389/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0390/2020 S&D ПГ ↓

B9-0391/2020 ECR ПГ ↓

B9-0392/2020 Renew ПГ ↓

B9-0393/2020 PPE ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL: § 17

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 13
1-ва част: „призовава ЕС да окаже подкрепа за международно разследване на 

престъпленията, извършени от режима на Лукашенко срещу народа на 
Беларус; счита, че разследването следва да бъде подкрепено от създаването на 
център за събиране на доказателства и работна група на ЕС от експерти по 
международно право, които да оказват съдействие при бъдещи международни 
разследвания;“
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2-ра част: „призовава Комисията, държавите членки и ЕСВД да оказват пълна подкрепа 
на усилията на Съвета на ООН по правата на човека и на Московския 
механизъм на ОССЕ, както и на защитниците на правата на човека и 
гражданското общество, да се осигури документирането и докладването на 
нарушения на правата на човека и последващото подвеждане на 
извършителите под отговорност и осигуряване на справедливост за жертвите;“

§ 25
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „(европейски еквивалент на закона 

„Магнитски“)“ 
2-ра част: тези думи

26. Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на 
Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите

Предложения за резолюция: B9-0355/2020, B9-0356/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, 
B9-0359/2020, B9-0360/2020, B9-0361/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0355/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 3 6 PPE ПГ + 440, 193, 59

§ 9 § оригинален 
текст

ПГ + 635, 55, 5

1 ID ПГ - 111, 559, 23

2 ID ПГ - 122, 549, 22

3 ID ПГ - 102, 565, 26

след § 9

5 ECR ПГ + 355, 290, 50

Позоваване 11 4 ECR ПГ + 377, 308, 10

разд.

1/ПГ + 584, 74, 37

съображение А § оригинален 
текст

2/ПГ + 675, 14, 6
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

резолюция (целия текст) ПГ + 631, 3, 59

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0355/2020 GUE/NGL ПГ ↓

B9-0356/2020 ID ПГ ↓

B9-0357/2020 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0358/2020 S&D ПГ ↓

B9-0359/2020 ECR ПГ ↓

B9-0360/2020 Renew ПГ ↓

B9-0361/2020 PPE ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
ID: § 9

Искания за разделно гласуване
ID:
съображение А
1-ва част: „като има предвид, че Турция е страна – кандидатка за членство, и важен 

партньор на ЕС;“
2-ра част: „като има предвид, че като държава кандидатка, от Турция се очаква да спазва 

най-високи стандарти по отношение на демокрацията, зачитането на правата 
на човека и принципите на правовата държава, включително спазване на 
международните конвенции;“

27. Премахване на митата върху определени продукти ***I

Доклад: Bernd Lange (A9-0217/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Член 1 1 GUE/NGL ПГ - 71, 613, 13

Предложение на Комисията ПГ + 638, 45, 11
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28. Генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна 
употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия ***I

Предложение за регламент (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Целият текст 1 комисия 
INTA

ПГ + 651, 11, 35

Предложение на Комисията ПГ + 653, 10, 31

29. Временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност за ваксини 
срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика в отговор на 
пандемията от COVID-19 *

Предложение за директива (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 684, 5, 5

30. Правото на аборт в Полша

Предложения за резолюция: B9-0372/2020/rev, B9-0373/2020/rev

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0373/2020  (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

1 ID ПГ - 139, 519, 17

разд.

1/ПГ + 521, 86, 69

§ 1

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 461, 126, 91
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 1 6 PPE ПГ - 154, 479, 44

разд.

1/ПГ + 549, 69, 61

§ 2 § оригинален 
текст

2/ПГ + 474, 89, 115

§ 11 § оригинален 
текст

ПГ + 475, 68, 135

разд.

1/ПГ + 534, 79, 65

§ 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 450, 122, 105

§ 15 § оригинален 
текст

ПГ + 502, 141, 35

7 PPE ПГ - 199, 363, 117след § 15

8 PPE ПГ - 255, 392, 31

§ 16 § оригинален 
текст

ПГ + 518, 136, 25

§ 17 § оригинален 
текст

ПГ + 524, 140, 12

9 PPE ПГ - 178, 435, 66§ 20

§ оригинален 
текст

ПГ + 390, 244, 45

разд.

1/ПГ + 540, 68, 70

§ 21 § оригинален 
текст

2/ПГ + 411, 192, 75

разд.

1/ПГ + 385, 247, 46

§ 22 § оригинален 
текст

2/ПГ + 526, 127, 25

10 PPE ПГ - 160, 483, 35след § 24

11 PPE ПГ - 175, 476, 27
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

14 PPE ПГ - 279, 387, 11

след съображение А 2 PPE ПГ + 379, 253, 46

след съобр. Б 3 PPE ПГ - 264, 319, 93

4 PPE ПГ + 387, 272, 20след съображение В

5 PPE ПГ - 266, 362, 51

разд.

1/ПГ + 533, 84, 60

съображение Г § оригинален 
текст

2/ПГ + 438, 138, 101

разд.

1/ПГ + 536, 62, 80

съображение Д § оригинален 
текст

2/ПГ + 468, 110, 99

Съображение З 15 S&D, 
Verts/ALE

ПГ + 510, 126, 41

разд.

1/ПГ + 567, 69, 43

съображение П § оригинален 
текст

2/ПГ + 465, 84, 128

резолюция (целия текст) ПГ + 455, 145, 71

Предложение за резолюция B9-0372/2020/rev (ECR)

резолюция (целия текст) ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL: §§ 15, 16, 17
ECR: § 20
PPE: §§ 11, 20

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Г
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че достъпът до аборт 

представлява право на човека, като неговото забавяне и отказът за 
предоставяне представляват форми на насилие, основано на пола, и могат да 
представляват изтезания и/или жестоко, нечовешко и унизително отношение;“

2-ра част: тези думи
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съображение Д
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и безопасен и законен аборт;“
2-ра част: тези думи

съображение П
1-ва част: „като има предвид, че решението ще започне да се прилага след публикуването 

му, което съгласно полското право е задължително, и след като бъде 
публикувано, ще доведе до най-пълната забрана на правото на аборт в Полша,“

2-ра част: „която ще криминализира абортите и ще доведе до разрастване на нелегалния, 
опасен аборт и до абортен туризъм, който е достъпен само за малцина, като по 
този начин се накърняват здравето и правата на жените и се излага на риск 
техният живот; като има предвид, че въпреки че решението не е публикувано, 
за много на брой бременни жени, които са били информирани, че съществува 
голяма вероятност от тежка и необратима аномалия или от нелечимо 
заболяване на плода, достъпът до законен аборт е бил ограничен;“

§ 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „припомня, че ЕП е отправил силни 

критики към всички законодателни предложения или ограничения, които имат 
за цел да наложат допълнителни забрани и ограничения върху достъпа до 
безопасен и законен аборт в Полша,“ 

2-ра част: тези думи

§ 2
1-ва част: „отбелязва, че ограничаването или забраната на правото на аборт по никакъв 

начин не премахва аборта, а само го изтласква в нелегалност, което води до 
увеличаване на незаконните, опасни, нелегални и животозастрашаващи 
аборти;“

2-ра част: „настоява, че извършването на аборт не следва да бъде включено в 
Наказателния кодекс, тъй като това има смразяващ ефект върху лекарите, 
които се въздържат от предоставяне на услуги в областта на СРЗП поради 
страх от наказателни санкции;“

§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „либерализирането на правото на аборт“ 
2-ра част: тези думи

§ 21
1-ва част: „подчертава изразената от много на брой държави членки подкрепа и интерес 

към каузата на полските жени;“
2-ра част: „призовава ЕС да финансира организации, които улесняват трансграничното 

сътрудничество между организации, предоставящи безопасен и законен 
аборт;“

§ 22
1-ва част: „призовава Комисията да потвърди прилагането на Директива 2004/113/ЕО за 

стоки и услуги, свързани със SRHR, и да признае, че ограниченията и пречките 
пред достъпа до стоки и услуги, свързани със SRHR, представляват 
дискриминация, основана на пола, тъй като те засягат несъразмерно един пол 
(жени) или уязвими групи (например транс-и небинарни лица);“

2-ра част: „осъжда злоупотребата от страна на полското правителство със съдебната 
система и със своите законодателни правомощия за инструментализиране и 
политизиране на живота и здравето на жените и ЛГБТИ + лицата, което води 
до дискриминация в това отношение;“
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Разни
Групата PPE оттегли предложението за резолюция B9-0371/2020.
Изменения 12 и 13 бяха анулирани.

31. Преглед на търговската политика на ЕС

Предложение за резолюция: B9-0370/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0370/2020
(комисия INTA)

след § 7 2 GUE/NGL ПГ - 110, 543, 44

след § 10 1 GUE/NGL ПГ - 94, 579, 24

разд.

1/ПГ + 577, 82, 38

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 626, 55, 16

разд.

1/ПГ + 653, 37, 7

§ 17 § оригинален 
текст

2/ПГ + 544, 138, 15

разд.

1/ПГ + 643, 20, 34

§ 19 § оригинален 
текст

2/ПГ + 524, 159, 14

разд.

1/ПГ + 549, 104, 44

2/ПГ + 550, 142, 5

§ 26 § оригинален 
текст

3/ПГ + 516, 167, 14

резолюция (целия текст) ПГ + 593, 50, 50
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Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „решително подкрепя сътрудничеството 

със САЩ за справяне със стратегическите предизвикателства на световно 
равнище;“

2-ра част: тези думи

ECR:
§ 17
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „задължение“
2-ра част: тези думи

§ 19
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и че Комисията следва да проучи 

механизъм, основан на санкции, като крайна мярка;“
2-ра част: тези думи

GUE/NGL, ECR:
§ 26
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отбелязва, че намерението е 

Инвестиционната съдебна система (ИСС) да послужи като трамплин към 
МИС;“ и „насочена към постепенното премахване на защитата на 
инвестициите в традиционни технологии за изкопаеми горива;“

2-ра част: „отбелязва, че намерението е Инвестиционната съдебна система (ИСС) да 
послужи като трамплин към МИС;“

3-та част: „насочена към постепенното премахване на защитата на инвестициите в 
традиционни технологии за изкопаеми горива;“


