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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



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_BG.docx 2 PE 690.053

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо.........................4
2. Искане за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес ..............................4
3. Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс .................................4
4. Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего.....................................................4
5. Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу.........................................................5
6. Програмата InvestEU ***I .............................................................................................5
7. Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 2027 

г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I ........................................................6
8. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците 

***II ................................................................................................................................6
9. Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на 

въглеродните емисии на границите.............................................................................7
10. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане *...............12
11. Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност................................12
12. Прилагане на Регламента за строителните продукти...............................................20
13. Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ ............20
14. Контрол на рибарството ***I......................................................................................24
15. Eквивалентност на произведения в Обединеното кралство горски репродуктивен 

материал ***I...............................................................................................................36
16. Eквивалентност на извършваните в Обединеното кралство полски инспекции и 

проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на земеделски 
растителни видове ***I ..............................................................................................37

17. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Активни вещества, включително 
димоксистробин ..........................................................................................................37

18. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3:  Генетично модифициран памук 
GHB614 × T304-40 × GHB119....................................................................................37

19. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана 
царевица MZIR098 (SYN-ØØØ98-3) .........................................................................38

20. Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г. .......................38
21. Eвропейски семестър: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г...............41
22. Eвропейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в 

годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. ................................................49
23. Положението в източната част на Демократична република Конго и убийството 

на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение ........................56
24. Положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално случаите на 

очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на защитниците на 
правата на човека ........................................................................................................57



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_BG.docx 3 PE 690.053

25. Масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в 
Камбоджа .....................................................................................................................58

26. Конфликтът в Сирия – 10 години след въстанието ..................................................60
27. Обявяване на ЕС за Зона на свобода за ЛГБТИ лица...............................................61
28. Права на децата ............................................................................................................64



P9_PV(2021)03.08-11(VOT)_BG.docx 4 PE 690.053

1. Искане за снемане на имунитета на Карлес Пучдемон и Казамажо

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0020/2021) (Тайно гласуване (член 191 от Правилника за 
дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 400, 248, 45

2. Искане за снемане на имунитета на Антони Комин и Оливерес

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0021/2021) (Тайно гласуване (член 191 от Правилника за 
дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 404, 247, 42

3. Искане за снемане на имунитета на Клара Понсати и Убиолс

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0022/2021) (Тайно гласуване (член 191 от Правилника за 
дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 404, 247, 42

4. Искане за снемане на имунитета на Валтер Флего

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0023/2021) (Тайно гласуване (член 191 от Правилника за 
дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 658, 26, 13
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5. Искане за снемане на имунитета на Нуну Мелу

Доклад: Манон Обри (A9-0024/2021) (Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 662, 21, 14

6. Програмата InvestEU ***I

Доклад: José Manuel Fernandes, Irene Tinagli (A9-0203/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

37 комисия ПГ + 496, 57, 144

Проект на законодателен акт

Целият текст 37СЧ1 комисия ПГ ↓

40 ID ПГ ↓Член 3, § 1, буква б

39 ID ПГ ↓

41з ID ПГ ↓

42 ID ПГ ↓

Член 5, § 1, буква б

37СЧ2 комисия ПГ ↓

43з ID ПГ ↓Член 5, § 1, буква в

37СЧ3 комисия ПГ ↓

44з ID ПГ ↓

37СЧ4 комисия ПГ ↓

Член 5, § 1, буква г

45 ID ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Член 7, § 1, буква б 46 ID ПГ ↓

Член 7, § 1, буква г 47 ID ПГ ↓

член 13, § 2, буква а 48 ID ПГ ↓

Член 13, § 2, буква б 49з ID ПГ ↓

член 13, § 3, уводна 
част

50 ID ПГ ↓

Член 13, § 3, буква б 51з ID ПГ ↓

Член 13, § 3, буква в 52з ID ПГ ↓

Член 13, § 3, буква г 53з ID ПГ ↓

съображение 67 38 ID ПГ ↓

Предложение на Комисията ПГ ↓

7. Програма за действията на Съюза в областта на здравето за периода 2021 – 
2027 г. (програма „ЕС в подкрепа на здравето“) ***I

Доклад: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0196/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

252 комисия ПГ + 631, 32, 34

8. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на 
митниците ***II

Препоръка за второ четене: Maria Grapini (A9-0038/2021)

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

Одобрение без гласуване
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9. Механизъм на Съюза, съвместим с правилата на СТО, за коригиране на 
въглеродните емисии на границите

Доклад: Yannick Jadot (A9-0019/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 585, 69, 42

§ 5 § оригинален 
текст

2/ПГ + 374, 307, 15

2 Членове на 
ЕП

ПГ - 287, 367, 43

разд.

1/ПГ + 593, 56, 48

§ 12

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 367, 314, 16

разд.

1/ПГ + 631, 27, 39

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 412, 227, 58

разд.

1/ПГ + 528, 119, 50

§ 16 § оригинален 
текст

2/ПГ + 366, 322, 9

§ 20 § оригинален 
текст

ПГ + 339, 320, 38

§ 22 3 Членове на 
ЕП

ПГ + 356, 300, 40

§ 25 § оригинален 
текст

ПГ + 393, 223, 81

разд.

1/ПГ + 426, 245, 26

2/ПГ + 340, 330, 26

4 Членове на 
ЕП

3/ПГ + 344, 329, 23

§ 28

§ оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

текст

3/ПГ ↓

след § 32 1 Членове на 
ЕП

ПГ - 119, 561, 17

разд.

1/ПГ + 589, 97, 11

2/ПГ + 540, 122, 35

3/ПГ + 668, 21, 8

§ 33 § оригинален 
текст

4/ПГ + 385, 238, 74

разд.

1/ПГ + 559, 103, 35

§ 34 § оригинален 
текст

2/ПГ - 282, 338, 77

§ 39 § оригинален 
текст

ПГ + 358, 316, 23

Позоваване 11 § оригинален 
текст

ПГ + 375, 306, 15

разд.

1/ПГ + 580, 73, 44

съображение Ж § оригинален 
текст

2/ПГ + 400, 288, 9

съображение С § оригинален 
текст

ПГ + 354, 330, 12

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 444, 70, 181

Искания за гласуване поотделно
Членове на ЕП: §§ 20, 25, 39; позоваване 11: съображение С
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Искания за разделно гласуване
Членове на ЕП:
§ 5
1-ва част: „отбелязва предложението на Комисията за определяне на целта на ЕС в 

областта на климата за 2030 г. за „най-малко 55% нетно намаление на 
емисиите“ в сравнение с равнищата от 1990 г.;“

2-ра част: „подчертава обаче факта, че Парламентът прие по-висока цел от 60%;“

§ 12
1-ва част: „счита, че за да се предотвратят евентуални нарушения на вътрешния пазар и 

по веригата за създаване на стойност, механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да обхваща целия внос на продукти и стоки, 
обхванати от СТЕ на ЕС, включително когато са вложени в междинни или 
крайни продукти; счита, че на първо време (още до 2023 г.) като отправна 
точка и след оценка на въздействието механизмът за корекция на въглеродните 
емисии на границите следва да обхваща енергийния сектор и енергоемките 
промишлени сектори“

2-ра част: „като цимент, стомана, алуминий, петролни рафинерии, хартия, стъкло, 
химикали и торове, които продължават да получават значителни безплатни 
квоти и все още съставляват 94% от промишлените емисии на Съюза;“

§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „глобално“ и „отделните“
2-ра част: тези думи

§ 16
1-ва част: „счита, че за да се преодолее потенциалният риск от изместване на въглеродни 

емисии, като същевременно се спазват правилата на СТО, механизмът за 
корекция на въглеродните емисии на границите трябва да начислява такси за 
въглеродното съдържание на вноса по начин, който отразява разходите за 
въглеродни емисии, заплащани от производителите от ЕС; подчертава, че 
ценообразуването на въглеродните емисии в рамките на механизма за 
корекция на въглеродните емисии на границите следва да отразява 
динамичното развитие на цената на квотите на ЕС в рамките на СТЕ на ЕС, 
като се гарантира предвидимост и по-малка нестабилност на цената на 
въглеродните емисии; счита, че вносителите следва да купуват квоти от 
отделна група от квоти в рамките на СТЕ на ЕС, чиято цена на въглеродните 
емисии съответства на тази в деня на трансакцията в СТЕ на ЕС; подчертава, 
че въвеждането на механизма за корекция на въглеродните емисии на 
границите е само една от мерките при изпълнението на целите на Европейския 
зелен пакт и трябва също така да бъде придружено от необходимите мерки в 
секторите извън СТЕ, както и от амбициозна реформа на СТЕ на ЕС, за да се 
гарантира, че той осигурява съдържателно ценообразуване на въглеродните 
емисии, което изцяло зачита принципа „замърсителят плаща“, и да се 
допринесе за необходимото намаляване на емисиите на парникови газове в 
съответствие с актуализираната цел на ЕС в областта на климата до 2030 г. и 
целта за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.“

2-ра част: „включително чрез разглеждане на коефициента на линейно намаление, 
определяне на нова основа за изчисляване на тавана и оценка на 
потенциалната необходимост от минимална цена за въглеродните емисии;“

§ 28
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да съставлява алтернатива на 
съществуващите мерки относно изместването на въглеродни емисии съгласно 
правото на ЕС в секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, доколкото това“ и „да 
върви ръка за ръка с успоредното, поетапно, бързо и евентуално пълно 
премахване на тези мерки за съответните сектори, за да“

2-ра част: „да съставлява алтернатива на съществуващите мерки относно изместването 
на въглеродни емисии съгласно правото на ЕС в секторите, обхванати от СТЕ 
на ЕС, доколкото това“

3-та част: „да върви ръка за ръка с успоредното, поетапно, бързо и евентуално пълно 
премахване на тези мерки за съответните сектори, за да“

§ 33
1-ва част: „подкрепя намерението на Комисията да използва приходите, генерирани от 

механизма за корекция на въглеродните емисии на границите, като нови 
собствени ресурси за бюджета на ЕС и изисква от Комисията да гарантира 
пълна прозрачност относно използването на тези приходи;“

2-ра част: „подчертава обаче, че бюджетната роля на механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите следва да бъде самосъпътстващ продукт от 
инструмента; счита, че тези нови приходи следва да дадат възможност за по-
голяма подкрепа за действията в областта на климата и за целите на Зеления 
пакт, като например справедливия преход и декарбонизацията на европейската 
икономика, както и за увеличаване на приноса на ЕС за международното 
финансиране на борбата с изменението на климата в полза на най-слабо 
развитите страни и малките островни развиващи се държави, които са най-
уязвими по отношение на изменението на климата, по-специално за да им се 
окаже подкрепа да преминат през процес на индустриализация, основан на 
чисти и декарбонизирани технологии;“

3-та част: „призовава Комисията да вземе под внимание социалните ефекти на 
механизма в предстоящото си предложение, с оглед на тяхното свеждане до 
минимум;“

4-та част: „подчертава, че приходите, генерирани от механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите, в никакъв случай не следва да се използват 
като скрити субсидии за силно замърсяващите европейски промишлени 
отрасли, което в крайна сметка би нарушило тяхната съвместимост с правилата 
на СТО;“

§ 34
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1-ва част: „припомня, че Парламентът, Съветът и Комисията се споразумяха за 
създаването на нови собствени ресурси, включително механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите, по време на следващата многогодишна 
финансова рамка в Междуинституционалното споразумение относно 
бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление, както и за нови собствени ресурси, включително пътна 
карта за въвеждането на нови собствени ресурси (МИС); подчертава, че 
предоставянето на финансовите потоци, генерирани от механизма за корекция 
на въглеродните емисии на границите, за бюджета на ЕС би спомогнало за 
смекчаване на проблемите, свързани с фискалната еквивалентност, и за 
гарантиране на справедливо разпределение на въздействието между държавите 
членки, както и за гарантиране на опростена структура с минимални 
административни разходи; следователно заключава, че определянето на 
постъпленията като собствен ресурс на ЕС би намалило дела на вноските на 
база брутен национален доход (БНД) във финансирането на бюджета на ЕС и 
по този начин би спомогнало за взаимното използване на въздействието на 
механизма за корекция на въглеродните емисии на границите по справедлив 
начин във всички държави членки; счита, че всяка икономия на национално 
равнище поради по-ниски вноски на база БНД ще увеличr фискалното 
пространство на държавите членки;“

2-ра част: „подчертава, че прилагането на механизма следва да бъде придружено от 
премахването на вредни за околната среда субсидии, предоставяни на 
енергоемки промишлени отрасли, по-специално освобождаване от данъчно 
облагане и облекчения за използваната енергия от енергоемките промишлени 
отрасли;“

съображение Ж
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „не“
2-ра част: тези думи

изменение 4
1-ва част: „еквивалентна на СТЕ“ и „внесени“
2-ра част: заличаване на думите: „да съставлява алтернатива на съществуващите мерки 

относно изместването на въглеродни емисии съгласно правото на ЕС в 
секторите, обхванати от СТЕ на ЕС, доколкото това“

3-та част: заличаване на думите: „да върви ръка за ръка с успоредното, поетапно, бързо и 
евентуално пълно премахване на тези мерки за съответните сектори, за да“

Разни
Том Ванденкенделаре (групата PPE) оттегли подписа си от изменение 3.
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10. Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане *

Доклад: Sven Giegold (A9-0015/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-65, 
67-76

комисия ПГ + 562, 40, 94

§ 5, алинея 1 66 комисия ПГ + 536, 147, 13

след съображение 2 77 ID ПГ - 87, 584, 23

съображение 3 78 ID ПГ - 58, 586, 50

съображение 8 79 ID ПГ - 97, 578, 19

съображение 15 80 ID ПГ - 94, 589, 11

съображение 25 81 ID ПГ - 87, 591, 15

Предложение на Комисията ПГ + 568, 63, 64

Искания за гласуване поотделно
ECR: изменение 66

11. Корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност

Доклад: Lara Wolters (A9-0018/2021) (за приемането на предложението за резолюция е 
необходимо квалифицирано мнозинство)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения на параграфите на предложението за резолюция

разд.

1/ПГ + 661, 20, 15

2/ПГ + 540, 148, 8

§ 1 § оригинален 
текст

3/ПГ + 532, 152, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 1 12 ID ПГ - 127, 536, 31

§ 6 2 ECR ПГ - 180, 509, 7

4 ECR ПГ - 142, 514, 40

3 ECR ПГ - 160, 526, 10

разд.

1/ПГ + 666, 14, 16

2/ПГ + 528, 155, 13

§ 9

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 515, 168, 12

5 ECR ПГ - 168, 511, 16§ 11

13 ID ПГ - 158, 528, 6

16 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

ПГ + 588, 86, 21

разд.

1/ПГ ↓

§ 16

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 589, 80, 26

§ 21 § оригинален 
текст

2/ПГ + 620, 43, 32

разд.

1/ПГ + 621, 39, 35

2/ПГ + 603, 74, 17

§ 26 § оригинален 
текст

3/ПГ + 606, 79, 10
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 29 § оригинален 
текст

ПГ - 143, 333, 219

6 ECR ПГ - 116, 536, 43§ 30

18 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

ПГ + 361, 126, 208

след § 34 7 ECR ПГ - 195, 484, 16

разд.

1/ПГ + 649, 20, 26

съображение О § оригинален 
текст

2/ПГ + 624, 52, 19

разд.

1/ПГ + 631, 40, 24

съображение С § оригинален 
текст

2/ПГ + 565, 105, 25

разд.

1/ПГ + 649, 22, 24

Съображение Ц § оригинален 
текст

2/ПГ + 540, 97, 58

Изменения на приложението, част I

9з ECR ПГ - 171, 509, 15

10 ECR ПГ - 142, 514, 39

член 2, § 2

15 ID ПГ - 158, 528, 7

Член 2, след § 3 20 Членове на 
ЕП

ПГ - 224, 460, 10

Член 3, точка 9 21 Членове на 
ЕП

ПГ - 207, 481, 7

разд.

1/ПГ + 667, 22, 6

член 4, § 3 § оригинален 
текст

2/ПГ + 534, 134, 27
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

член 4, § 7 22 Членове на 
ЕП

ПГ - 228, 457, 10

член 4, § 8 23 Членове на 
ЕП

ПГ - 207, 469, 19

член 4, § 9 24 Членове на 
ЕП

ПГ - 206, 473, 16

член 10, § 5 § оригинален 
текст

ПГ + 591, 83, 21

член 15, § 1 27 Членове на 
ЕП

ПГ - 149, 510, 36

11 ECR ПГ - 168, 524, 3член 15, § 2

28 Членове на 
ЕП

ПГ - 119, 530, 46

след член 19 19 S&D, The 
Left, Renew, 
Verts/ALE

ПГ + 358, 146, 189

разд.

1/ПГ + 634, 23, 38

съображение 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 507, 176, 12

след съображение 12 26 Членове на 
ЕП

ПГ - 244, 445, 6

14 ID ПГ - 167, 522, 4

8 ECR ПГ - 171, 514, 10

25 Членове на 
ЕП

ПГ - 181, 481, 33

разд.

1/ПГ + 658, 12, 25

съображение 17

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 509, 174, 12

разд.

1/ПГ + 652, 10, 33

съображение 18 § оригинален 
текст

2/ПГ + 520, 147, 28
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 674, 8, 13

съображение 19 § оригинален 
текст

2/ПГ + 547, 100, 48

съображение 20 17 PPE, 
Verts/ALE, 

S&D, Renew

ПГ + 649, 26, 20

съображение 25 § оригинален 
текст

ПГ + 546, 91, 57

Изменения на приложението, част II

разд.

1/ПГ - 99, 285, 311

2/ПГ - 74, 288, 333

3/ПГ - 74, 290, 331

Приложение, част II § оригинален 
текст

4/ПГ - 72, 290, 333

Изменения на приложението, част III

разд.

1/ПГ - 71, 286, 338

2/ПГ - 72, 289, 334

Приложение, част III § оригинален 
текст

3/ПГ - 72, 290, 333

Изменения на съображенията на предложението за резолюция

след съображение Ж 1 ECR ПГ - 134, 539, 22

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 504, 79, 112

Искания за гласуване поотделно
PPE: предложение за резолюция: § 29 
ECR: предложение за резолюция: § 29; Приложение, част I: Член 10, § 5, 

съображение 25 

Искания за разделно гласуване
ID:
предложение за резолюция
§ 9
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „задължителна“ и „също така за всички 
регистрирани за борсова търговия малки и средни предприятия, както и за 
високорискови малки и средни предприятия;“

2-ра част: „задължителна“
3-та част: „както и всички малки и средни предприятия, регистрирани за борсова 

търговия, и всички високорискови малки и средни предприятия;“

Приложение, част I
член 4, параграф 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или малко или средно предприятие“
2-ра част: тези думи

ECR:
предложение за резолюция
съображение О
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „разликата в заплащането на жените и 

мъжете“
2-ра част: тези думи

съображение С
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „доста ограничена“
2-ра част: тази дума

съображение Ц
1-ва част: „като има предвид, че този дебат доведе, наред с другото, до приемането на 

рамки и стандарти за надлежна проверка в рамките на Обединените нации, 
Съвета на Европа, ОИСР и МОТ; като има предвид, че тези стандарти обаче са 
доброволни и следователно са въведени в ограничена степен;“

2-ра част: „като има предвид, че законодателството на Съюза следва постепенно и 
конструктивно да се облегне на тези рамки и стандарти; като има предвид, че 
Съюзът и държавите членки следва да подкрепят и да вземат участие в 
продължаващите преговори за създаване на правно обвързващ инструмент на 
ООН за транснационалните корпорации и други стопански предприятия във 
връзка с правата на човека, а Съветът следва да възложи на Комисията да бъде 
активно ангажирана в тези продължаващи преговори;“

§ 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „са ограничени“ и „обвързващи“
2-ра част: „са ограничени“
3-та част: „обвързващи“

§ 21
1-ва част: „изисква търговските инструменти да бъдат свързани със и делегациите на 

Съюза да бъдат включени активно в мониторинга на прилагането на бъдещото 
законодателство за надлежната проверка от страна на предприятия на Съюза, 
осъществяващи дейност извън ЕС, включително чрез провеждане на 
съдържателна размяна на мнения с притежателите на права, местните 
общности, търговските камари и националните институции за защита на 
правата на човека, представителите на гражданското общество и 
професионалните съюзи и чрез подкрепянето им;“

2-ра част: „призовава Комисията да си сътрудничи с търговските камари и националните 
институции за защита на правата на човека в държавите членки при 
осигуряването на онлайн инструменти и информация, за да подкрепи 
прилагането на бъдещото законодателство за надлежната проверка;“

§ 26
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „неравенството между половете“ и „и в 
съответствие с равенството между половете“

2-ра част: „неравенството между половете“
3-та част: „и в съответствие с равенството между половете“
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Приложение, част I
съображение 17
1-ва част: „Настоящата директива следва да се прилага за всички големи предприятия, 

уредени от правото на държава членка, които са установени на територията на 
Съюза или извършват дейност на вътрешния пазар, независимо дали са частни, 
или държавни и независимо от икономическия сектор, в който осъществяват 
дейност, включително финансовия сектор.“

2-ра част: „Настоящата директива следва да се прилага също така за регистрирани за 
борсова търговия и високорискови малки и средни предприятия.“

съображение 19
1-ва част: „За предприятия, притежавани или контролирани от държавата, изпълнението 

на техните задължения за надлежна проверка следва да изисква от тях да 
използват услугите на предприятия, които са изпълнили задълженията си за 
извършване на надлежна проверка.“

2-ра част: „Държавите членки се насърчават да не предоставят държавна подкрепа, 
включително чрез държавна помощ, обществени поръчки, агенции за 
експортно кредитиране или гарантирани от правителството заеми, на 
предприятия, които не спазват целите на настоящата директива.“

ID, ECR:
предложение за резолюция
§ 16
1-ва част: „подчертава, че задълженията за надлежна проверка следва да бъдат 

внимателно проектирани, така че да представляват постоянен и динамичен 
процес, а не дейност, която се отчита проформа, и че стратегиите за надлежна 
проверка следва да съответстват на динамичния характер на неблагоприятните 
въздействия; счита, че тези стратегии следва да обхващат всяко реално или 
потенциално неблагоприятно въздействие върху правата на човека, околната 
среда или доброто управление, въпреки че тежестта и вероятността на 
неблагоприятните въздействия следва да се вземе предвид в контекста на 
политика за определяне на приоритети; счита, че съгласно принципа на 
пропорционалност е важно съществуващите инструменти и рамки да се 
приведат в съответствие във възможно най-голяма степен; подчертава 
необходимостта Комисията да извърши солидна оценка на въздействието, за 
да определи видовете потенциални или реални неблагоприятни въздействия, 
да проучи последиците за еднаквите условия на конкуренция на европейско и 
световно равнище, включително административната тежест за предприятията 
и положителните последици за правата на човека, околната среда и доброто 
управление, и да разработи правила, които повишават 
конкурентоспособността, защитата на заинтересованите лица и на околната 
среда и са функционални и приложими за всички участници на вътрешния 
пазар,“

2-ра част: „включително високорисковите и регистрираните за борсова търговия малки и 
средни предприятия;“

Приложение, част I
съображение 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и високорисковите и регистрираните за 

борсова търговия малки и средни предприятия“
2-ра част: тези думи

съображение 18
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или малко или средно предприятие“
2-ра част: тези думи
PPE, ECR:
Приложение, част II
1-ва част: Целият текст с изключение на: съображение 6, точки 1 и 2
2-ра част: съображение 6 
3-та част: точка 1 (след § 5) 
4-та част: точка 2 (след член 26а) 

Приложение, част III 
1-ва част: Целият текст с изключение на: съображение 5 и точка 1 
2-ра част: съображение 5 
3-та част: точка 1 (член 6 а)

Разни
Поправка: текстовете на всички езици.

12. Прилагане на Регламента за строителните продукти

Доклад: Christian Doleschal (A9-0012/2021)

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

Предложение за резолюция 
(целия текст)

ПГ + 686, 4, 5

13. Равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на КПХУ

Доклад: Katrin Langensiepen (A9-0014/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 

заместване

1 ID ПГ - 137, 554, 4

разд.

1/ПГ + 553, 127, 15

2/ПГ + 450, 205, 40

§ 7 § оригинален 
текст

3/ПГ + 569, 93, 33

разд.

1/ПГ + 678, 6, 11

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 359, 303, 33
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

3/ПГ + 543, 103, 49

разд.

1/ПГ + 619, 22, 54

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 502, 108, 85

разд.

1/ПГ + 683, 4, 8

§ 20 § оригинален 
текст

2/ПГ + 532, 104, 58

разд.

1/ПГ + 596, 17, 82

2/ПГ + 394, 259, 42

§ 35 § оригинален 
текст

3/ПГ + 344, 311, 40

разд.

1/ПГ + 588, 31, 76

§ 39 § оригинален 
текст

2/ПГ + 388, 290, 17

§ 45 § оригинален 
текст

ПГ + 489, 103, 102

разд.

1/ПГ + 584, 17, 94

съображение Б § оригинален 
текст

2/ПГ + 395, 286, 14

разд.

1/ПГ + 582, 55, 58

съображение Й § оригинален 
текст

2/ПГ + 393, 284, 18

разд.

1/ПГ + 668, 6, 21

съображение М § оригинален 
текст

2/ПГ + 393, 288, 14
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 625, 5, 65

съображение Р § оригинален 
текст

2/ПГ + 395, 286, 14

разд.

1/ПГ + 586, 45, 64

съображение Х § оригинален 
текст

2/ПГ + 396, 285, 14

разд.

1/ПГ + 667, 6, 22

съображение Ш § оригинален 
текст

2/ПГ + 394, 285, 16

Предложение за резолюция (комисия EMPL)
(текстът като цяло)

ПГ + 578, 65, 51

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 45

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Б
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и комбинирана“
2-ра част: тези думи

съображение Й
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „не е насочена към комбинираната 

дискриминация“
2-ра част: тези думи

съображение М
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „комбинирана“
2-ра част: тази дума

съображение Р
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и комбинирана“
2-ра част: тези думи

съображение Х
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „комбинирана“
2-ра част: тази дума

съображение Ш
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „комбинирана“
2-ра част: тази дума
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§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „минималните възнаграждения“
2-ра част: тези думи

§ 20
1-ва част: „призовава държавите членки да предприемат активни мерки за гарантиране 

на недискриминация за всички лица, включително хората с увреждания, за да 
осигурят съгласно КПХУ достъпността на работните места, транспорта и 
застроената среда и да предоставят разумни улеснения за тях на всички етапи 
на трудовата дейност – от наемането на работа през кариерното развитие до 
безопасните и здравословни условия на труд; призовава институциите на ЕС 
да предприемат същите мерки; призовава държавите членки да гарантират, че 
хората с увреждания могат да упражняват своите трудови и синдикални права 
при равни условия и че са защитени от насилие, кибертормоз и други видове 
тормоз, включително сексуален, на който по-специално са подложени жените с 
увреждания;“

2-ра част: „за тази цел настоятелно призовава държавите членки да ратифицират 
Конвенцията от Истанбул, която трябва да окаже хоризонтално въздействие 
върху цялото законодателство на ЕС, със специален акцент върху жените с 
увреждания, които са изправени пред множествена дискриминация и са по-
уязвими на тормоз на работното място; призовава институциите на ЕС да 
предприемат същите мерки;”

§ 35
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и комбинираната“ и „призовава 

Комисията да свърже бъдещата стратегия за хората с увреждания с процеса на 
Европейския семестър;“

2-ра част: „и комбинираната“
3-та част: „призовава Комисията да свърже бъдещата стратегия за хората с увреждания с 

процеса на Европейския семестър;“

§ 39
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „комбинирана“
2-ра част: тази дума

Renew, PPE:
§ 7
1-ва част: „настоятелно призовава държавите членки да използват или да проучат 

въвеждането на задължителни квоти за многообразие на работното място, за да 
насърчават приобщаването на работното място, с ефективни и 
пропорционални санкции за неспазване; предлага глобите да бъдат 
реинвестирани за приобщаване; подчертава, че подобни мерки трябва да бъдат 
пропорционални, като се вземат под внимание малките структури;“ с 
изключение на думата: „задължителни“

2-ра част: „задължителни“
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3-та част: „настоятелно призовава държавите членки да подкрепят публичните и 
частните предприятия за въвеждане на годишни планове за многообразие с 
измерими цели и периодична оценка и да подпомагат работодателите при 
назначаването на хора с увреждания, например чрез създаване на доброволен 
списък или единен механизъм за кандидати за работа с увреждания, от който 
да се наемат служители; призовава държавите членки да придружат 
въвеждането на квоти с обучение за работодателите относно съдържанието и 
обхвата на приложимите правила; призовава държавите членки да възложат на 
публичните служби по заетостта задачата да изготвят доброволен списък на 
лицата с увреждания, които търсят работа, за да помогнат на работодателите 
да изпълнят изискването за квоти за многообразие;“

§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като определят квота за многообразие, 

както и специална квота за многообразие по отношение на наемането на хора с 
увреждания“

2-ра част: „като определят квота за многообразие, както и“
3-та част: „специална квота за многообразие по отношение на наемането на хора с 

увреждания“

14. Контрол на рибарството ***I

Доклад: Clara Aguilera (A9-0016/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-7, 10, 13-14, 17-36, 38-
42, 44-48, 50-70, 72-76, 
78-80, 83, 87-94, 96-97, 
101-102, 104-106, 108-
113, 115-119, 128-132, 
137-141, 143-149, 152-
153, 155, 157-161, 163-
170, 172-190, 192-194, 
197-198, 200-202, 204, 
206-219, 221, 223-233, 
236, 239-242, 244-246, 
249, 253-259, 261-276, 

278-298, 300-305

комисия ПГ + 566, 39, 90

разд.

1/ПГ + 585, 98, 12

9 комисия

2/ПГ + 381, 274, 40

11 комисия ПГ - 277, 395, 23

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 
поотделно

15 комисия ПГ + 366, 319, 10
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

разд.

1/ПГ + 602, 87, 6

16 комисия

2/ПГ + 509, 163, 23

разд.

1/ПГ + 677, 7, 11

37 комисия

2/ПГ + 581, 102, 12

разд.

1/ПГ + 652, 27, 16

49 комисия

2/ПГ - 118, 562, 15

71 комисия ПГ + 557, 117, 21

77 комисия ПГ + 551, 130, 14

95 комисия ПГ + 580, 108, 7

98 комисия ПГ + 610, 40, 45

99 комисия ПГ + 396, 263, 36

100 комисия ПГ + 582, 108, 5

103 комисия ПГ + 541, 138, 16

107 комисия ПГ + 364, 327, 4

разд.

1/ПГ + 583, 84, 28

2/ПГ + 541, 147, 7

114 комисия

3/ПГ + 555, 132, 8

133 комисия ПГ - 320, 353, 22

135 комисия ПГ + 363, 318, 14

136 комисия ПГ + 585, 54, 56

142 комисия ПГ + 534, 112, 49
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

разд.

1/ПГ + 603, 87, 5

150 комисия

2/ПГ + 532, 158, 5

151 комисия ПГ + 611, 79, 5

154 комисия ПГ + 383, 305, 7

156 комисия ПГ + 642, 49, 4

191 комисия ПГ + 579, 110, 6

195 комисия ПГ + 550, 138, 7

196 комисия ПГ + 552, 137, 6

199 комисия ПГ + 412, 275, 8

203 комисия ПГ + 545, 142, 8

разд.

1/ПГ + 622, 66, 7

205 комисия

2/ПГ + 425, 261, 9

220 комисия ПГ + 560, 64, 71

234 комисия ПГ + 372, 243, 80

разд.

1/ПГ + 683, 2, 10

235 комисия

2/ПГ + 560, 99, 36

разд.

1/ПГ + 577, 115, 3

237 комисия

2/ПГ + 634, 59, 2

238 комисия ПГ + 541, 133, 21

243 комисия ПГ + 476, 203, 16

247 комисия ПГ + 422, 232, 41
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

248 комисия ПГ + 412, 213, 70

250 комисия ПГ + 409, 251, 34

251 комисия ПГ + 605, 60, 29

252 комисия ПГ + 408, 230, 57

разд.

1/ПГ + 652, 33, 10

260 комисия

2/ПГ + 492, 176, 27

277 комисия ПГ + 567, 101, 27

Изменение на член 1, § 1, точка 1 - член 4 (Регламент (EO) № 1224/2009)

320 PPE ПГ - 242, 412, 41§ 1, точка 20

43 комисия ПГ + 447, 235, 13

§ 1, 
след точка 34

321 PPE ПГ - 311, 362, 22

Изменение на член 1, § 1, точка 6 - член 9 (Регламент (EO) № 1224/2009)

308 The Left ПГ - 131, 533, 31след § 3

322 PPE ПГ - 311, 379, 5

Изменение на член 1, § 1, точка 10 - член 13 (Регламент (EO) № 1224/2009)

Член 13 337 S&D
Verts/ALE

ПГ - 272, 382, 40

Изменение на член 1, § 1, точка 11 - член 14 (Регламент (EO) № 1224/2009)

§ 1 309 The Left ПГ - 310, 382, 3

след § 3 338 S&D
Verts/ALE

ПГ + 500, 183, 12

339 S&D ПГ - 168, 473, 54§ 4, алинея 1

81 комисия ПГ + 354, 326, 15

разд.§ 4, алинея 2 328 Renew

1/ПГ + 365, 286, 44
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

2/ПГ + 387, 287, 21

разд.

1/ПГ ↓

82 комисия

2/ПГ ↓

Изменение на член 1, § 1, точка 12 - член 15 (Регламент (EO) № 1224/2009)

§ 1, уводна част 310 The Left ПГ - 76, 587, 32

84 комисия ПГ + 563, 118, 14

330 Verts/ALE ПГ ↓

§ 1, буква а

85 комисия ПГ + 574, 108, 13

311 The Left ПГ - 119, 573, 3§ 2

86 комисия ПГ + 550, 128, 17

Изменение на член 1, § 1, точка 21 - член 23 и 24 (Регламент (EO) № 1224/2009)

член 23, § 1 312 The Left ПГ - 143, 542, 9

член 24, 
след § 4

313 The Left ПГ - 108, 556, 31

Изменение на член 1, § 1, точка 23 - член 25а (Регламент (EO) № 1224/2009)

Член 25 а 314з The Left ПГ - 162, 512, 21

120 комисия ПГ - 307, 373, 15

325з Renew ПГ - 74, 572, 49

306 The Left ПГ - 122, 549, 24

340 S&D
Verts/ALE

ПГ + 339, 331, 25

317 ID ПГ ↓

разд.

1/ПГ ↓

§ 1

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

121з комисия ПГ + 409, 266, 20§ 2

307 The Left ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 546, 138, 11

341 S&D
Verts/ALE

2/ПГ + 415, 266, 14

разд.

1/ПГ ↓

на доброволен 
принцип с 
вътрешни 
системи за 

видеонаблюдени
е

124 комисия

2/ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 488, 182, 25

125 комисия

2/ПГ - 259, 409, 26

319 ID ПГ ↓

сериозни 
нарушения

325СЧ Renew ПГ ↓

123 комисия ПГ + 568, 93, 34контрол на 
риболовните 
съоръжения 344 ID ПГ ↓

CCTV 
последователнос

ти

126 комисия ПГ + 612, 76, 7

122 комисия ПГ + 495, 124, 76контрол на 
ефикасността

326СЧ Renew ПГ ↓

клауза за 
времево 

ограничение

326СЧ Renew ПГ - 152, 494, 49

127 комисия ПГ + 548, 136, 11

разд.

1/ПГ ↓

§ 4

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

Изменение на член 1, § 1, точка 23 - член 25б (Регламент (EO) № 1224/2009)

Член 25б 327 Renew ПГ + 365, 297, 33

Изменение на член 1, § 1, точка 35 - член 39а (Регламент (EO) № 1224/2009)

331 Verts/ALE ПГ - 161, 518, 16§ 1, буква а

134 комисия ПГ + 344, 324, 27

Изменение на член 1, § 1, точка 42 - член 48 (Регламент (EO) № 1224/2009)

след § 6 315 The Left ПГ - 152, 538, 5

Изменение на член 1, § 1, точка 44 - член 55 (Регламент (EO) № 1224/2009)

след § 3 и § 5, 
след буква а

342 +
343

S&D
Verts/ALE

ПГ + 547, 111, 37

Изменение на член 1, § 1, точка 46 - член 56 и 58 (Регламент (EO) № 1224/2009)

332 Verts/ALE ПГ + 352, 310, 33член 56, § 1

162 комисия ПГ ↓

171 комисия ПГ + 481, 190, 23

разд.

1/ПГ ↓

член 56а, § 6

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

член 58, § 7 316 The Left ПГ - 55, 606, 34

Изменение на член 1, § 1, точка 60 - член 73, § 3, буква е (Регламент (EO) № 1224/2009)

222 комисия ПГ + 605, 70, 20

разд.

1/ПГ ↓

Член 74, § 3, 
буква е

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

Изменение на член 1, § 1, след точка 81 - член 113 (Регламент (EO) № 1224/2009)

§ 2 333 Verts/ALE ПГ + 410, 257, 28

§ 3 334 Verts/ALE ПГ + 411, 257, 27
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
бележки

след § 7 335 Verts/ALE ПГ + 432, 235, 28

Изменение на член 6

336 Verts/ALE ПГ - 145, 534, 16§ 2

299 комисия ПГ + 569, 107, 19

Изменения на съображения

съображение 4 323 PPE ПГ - 338, 339, 18

324 PPE ПГ - 312, 367, 16

разд.

1/ПГ + 644, 48, 3

съображение 12

8 комисия

2/ПГ - 209, 468, 18

329 Verts/ALE ПГ - 121, 554, 20съображение 18

12 комисия ПГ + 608, 65, 22

Предложение на Комисията ПГ + 401, 247, 47

Искания за гласуване поотделно
Renew: изменения 11, 16, 98, 150, 151, 154, 156
The Left: изменения 81, 82, 107, 120, 121, 122, 124, 125, 134, 135, 136
Verts/ALE: изменения 15, 71, 77, 81, 82, 85, 95, 99, 100, 103, 107, 134, 135, 142, 191, 195, 

196, 199, 203
S&D: изменения 120, 124, 133, 154
ECR: изменения 220, 234, 243, 247, 248, 250, 251, 252, 277
ID: изменение 238

Искания за разделно гласуване
PPE:
член 1, § 1, точка 46 от предложението на Комисията - член 56 а, § 6 (Регламент (EO) № 
1224/2009)
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и заглавия 1604 и 1605 на глава 16“
2-ра част: тези думи

Renew:
изменение 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или поне веднъж на всеки 15 минути“
2-ра част: тези думи
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изменение 9
1-ва част: „Следва да бъде възможно риболовните кораби да се оборудват на доброволен 

принцип с вътрешни системи за видеонаблюдение. В този случай на тези 
кораби следва да се предоставят подходящи предимства“

2-ра част: „като например заличаване на точки“

изменение 82
1-ва част: „Чрез дерогация от първата алинея относно видовете непромишлен пелагичен 

риболов (скумрия, херинга, сафрид, син меджид, капрос, аншоа, аржентинска 
атерина, сардина и цаца), както и промишлен риболов (inter alia мойва, малка 
пясъчница и норвежки паут), които се разтоварват несортирани, важат 
следните изключения: а) допустимите ограничения, определени в настоящия 
параграф, не важат за улов на видове, които отговарят на едно от следните 
условия: i) представляват под 1% от теглото на всички разтоварени видове; 
или ii) общото им тегло е под 100 кг; б) за държавите членки, които са приели 
план за вземане на проби въз основа на риска, одобрен от Комисията, при 
претеглянето на несортиран улов при разтоварването се прилагат следните 
допустими ограничения: i) за дребни пелагични и промишлени риболовни 
дейности разрешеното допустимо отклонение на вписаните в риболовния 
дневник оценки на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 
10% от общия обем на всички видове, записани в дневника, за всеки вид; ii) за 
други нецелеви видове разрешеното допустимо отклонение на оценките – 
независимо дали са вписани в риболовния дневник или не – на количествата в 
килограми на рибата, задържана на борда, е 200 кг или 1% от общия обем на 
всички видове, записани в дневника, за всеки вид; и iii) за общото количество 
на всички видове разрешеното допустимо отклонение на вписаните в 
риболовния дневник оценки на общото количество в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10% от общия обем на всички видове, записани в 
дневника.“

2-ра част: „Разрешеното допустимо отклонение в никакъв случай не надвишава 20% за 
всеки вид.“

изменение 124
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като например увеличение на квотата 

за улов или свобода на избора за метода на извършване на риболовни 
дейности“

2-ра част: тези думи

изменение 341
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като например допълнително 

разпределяне на квоти или заличаване на точки“
2-ра част: тези думи

Verts/ALE:
изменение 114
1-ва част: „Капитаните на риболовни кораби на Съюза или техни представители 

изпращат по електронен път в единен формат, хармонизиран на равнището на 
Съюза и общ за всички държави членки, информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата членка на знамето възможно най-бързо, но 
не по-късно от 24 часа след приключването на операцията по разтоварване.“
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2-ра част: „За целите на изчисляването на срока от 24 часа, посочен в първа алинея, 
съботите, неделите и официалните празници не се вземат предвид.“

3-та част: „За целите на настоящия член, в случай че продуктите от риболов са 
транспортирани от мястото на разтоварване, преди да бъдат претеглени, 
операцията по разтоварване се счита за приключена, когато продуктите от 
риболов бъдат претеглени.“

изменение 205
1-ва част: „количества от всеки транспортиран вид в килограми тегло на продукта, 

разпределени по вид на представяне на продукта и, когато е целесъобразно, 
брой екземпляри и, според случая — по места на местоназначение;“

2-ра част: „Разрешава се допустимо отклонение от 5%, когато изминаваното разстояние е 
до 500 км или времето за път е пет часа или по-малко; допустимото 
отклонение е 15%, когато разстоянието и времето за пътуване са по-големи от 
това;“

изменение 326
1-ва част: „Комисията проверява ефективното изпълнение на контрола за спазване на 

задължението за разтоварване от електронните системи за наблюдение, както и 
приноса им за постигането на максимален устойчив улов от съответните 
запаси и представя доклад на Съвета и на Европейския парламент до ... 
[7 години след датата на влизане в сила].“ (обявено като „контрол на 
ефективното изпълнение“)

2-ра част: „Разпоредбите на настоящия член престават да се прилагат [10 години след 
датата на влизане в сила].“ (обявено като „клауза за времево ограничение“)

S&D:
изменение 49
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително дейности, извършвани на 

управлявана от капитан лодка или кораб“
2-ра част: тези думи

изменение 125
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „временна“
2-ра част: тази дума
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изменение 328
1-ва част: „Чрез дерогация от първата алинея относно видовете непромишлен пелагичен 

риболов (скумрия, херинга, сафрид, син меджид, капрос, аншоа, аржентинска 
атерина, сардина и цаца), както и промишлен риболов (inter alia мойва, малка 
пясъчница и норвежки паут), които се разтоварват несортирани, важат 
следните изключения: а) допустимите ограничения, определени в настоящия 
параграф, не важат за улов на видове, които отговарят на едно от следните 
условия: i) представляват под 1% от теглото на всички разтоварени видове; 
или ii) общото им тегло е под 100 кг; б) за държавите членки, които са приели 
план за вземане на проби въз основа на риска, одобрен от Комисията, при 
претеглянето на несортиран улов при разтоварването се прилагат следните 
допустими ограничения: i) за дребни пелагични и промишлени риболовни 
дейности разрешеното допустимо отклонение на вписаните в риболовния 
дневник оценки на количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 
10% от общия обем на всички видове, записани в дневника, за всеки вид; ii)

за други нецелеви видове разрешеното допустимо отклонение на 
оценките – независимо дали са вписани в риболовния дневник или не – на 
количествата в килограми на рибата, задържана на борда, е 200 кг или 1% от 
общия обем на всички видове, записани в дневника, за всеки вид; и iii) за 
общото количество на всички видове разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки на общото количество в килограми на 
рибата, задържана на борда, е 10% от общия обем на всички видове, записани 
в дневника.“

2-ра част: „Чрез дерогация от първа алинея за риболова с мрежи гъргър за тропическа 
риба тон, за видовете, обхванати от план за вземане на проби въз основа на 
риска, одобрен от Комисията, допустимото отклонение в оценката, записана в 
риболовния дневник, на общите количества в килограми риба, държани на 
борда, всички видове взети заедно, е 10% от общите разтоварени количества от 
всички видове, взети заедно.“

ID:
изменение 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „уеднаквен“, „и пълен“, „всички“ и „с 

подходяща система за санкциониране в случай на неспазване“
2-ра част: тези думи

изменение 37
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или при използване на други средства“
2-ра част: тези думи

изменение 150
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „заедно с подходяща система от санкции 

за неспазване, информираща кандидатите за такова лицензиране за мерките на 
Съюза за опазване, които да се прилагат в зоната, включително ограничения на 
улова и договорености, уреждащи санкциите“

2-ра част: тези думи

изменение 235
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или на Комисията“
2-ра част: тези думи
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изменение 237
1-ва част: заличаване на думите  „вътрешните системи за видеонаблюдение“
2-ра част: добавяне на думите „от електронните устройства за наблюдение“

изменение 260
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „на вътрешни системи за 

видеонаблюдение с непрекъснат запис“
2-ра част: тези думи

член 1, § 1, точка 23 от предложението на Комисията - член 25 а, § 1 (Регламент (EO) № 
1224/2009)
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „минимален процент от“
2-ра част: тези думи

член 1, § 1, точка 23 от предложението на Комисията - член 25 а, § 4, алинея 1 (Регламент (EO) 
№ 1224/2009)
1-ва част: „Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя подробни правила 

относно изискванията, техническите спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване,“

2-ра част: „включително вътрешни системи за видеонаблюдение с непрекъснат запис“

член 1, § 1, точка 60 от предложението на Комисията - член 74, § 3, буква е (Регламент (EO) № 
1224/2009)
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „използването на вътрешни системи за 

видеонаблюдение и други електронни устройства за наблюдение;“
2-ра част: тези думи

Разни
Изменение 318 се анулира.
Манюел Бомпар (групата The Left) оттегли подписа си от изменение 339.

15. Eквивалентност на произведения в Обединеното кралство горски 
репродуктивен материал ***I

Предложение за решение (COM(2020)0852 - C9-0430/2020 - 2020/0378(COD))

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 617, 1, 77
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16. Eквивалентност на извършваните в Обединеното кралство полски 
инспекции и проверки по отношение на практиките за сортоподдържане на 
земеделски растителни видове ***I

Предложение за решение (COM(2020)0853 - C9-0431/2020 - 2020/0379(COD))

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 621, 1, 73

17. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Активни вещества, 
включително димоксистробин

Предложение за резолюция: B9-0162/2021

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

Предложение за резолюция B9-0162/2021
(комисия ENVI)

Предложение за резолюция 
(целия текст)

ПГ + 472, 214, 9

18. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3:  Генетично модифициран 
памук GHB614 × T304-40 × GHB119

Предложение за резолюция: B9-0160/2021

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

Предложение за резолюция B9-0160/2021
(комисия ENVI)

Предложение за резолюция 
(целия текст)

ПГ + 491, 184, 20
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19. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана 
царевица MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)

Предложение за резолюция: B9-0161/2021

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

Предложение за резолюция B9-0161/2021
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция (целия текст)

ПГ + 495, 181, 19

20. Дейности на Европейския омбудсман - годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Sylvie Guillaume (A9-0013/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 5 6 Verts/ALE ПГ + 429, 252, 14

след § 5 8 ECR ПГ - 121, 535, 39

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ - 212, 454, 29

след § 16 7 Verts/ALE ПГ + 383, 281, 31

9 ECR ПГ - 305, 369, 21

разд.

1/ПГ + 675, 10, 10

2/ПГ + 374, 297, 24

§ 17

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 611, 49, 35

1 The Left ПГ + 536, 141, 18

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

§ 20

§ оригинален 
текст

3/ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 678, 3, 14

§ 22 § оригинален 
текст

2/ПГ + 423, 253, 19

§ 23 10 ECR ПГ - 169, 438, 88

§ 28 11 ECR ПГ + 426, 258, 11

§ 41 12 ECR ПГ + 452, 233, 10

разд.

1/ПГ + 653, 28, 14

§ 45 § оригинален 
текст

2/ПГ + 572, 85, 38

§ 46 § оригинален 
текст

ПГ + 514, 123, 56

§ 47 2 PPE ПГ + 436, 249, 10

след § 47 13 ECR ПГ - 114, 545, 36

§ 49 3/rev S&D ПГ + 653, 7, 35

§ 50 § оригинален 
текст

ПГ + 438, 140, 117

§ 51 4/rev S&D ПГ + 638, 46, 11

съображение Ж § оригинален 
текст

ПГ + 528, 122, 44

след съображение АБ 5 Verts/ALE ПГ + 383, 280, 32

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 576, 11, 108

Искания за гласуване поотделно
ECR: § 46; съображение Ж
Verts/ALE: § 50
S&D: § 13

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 22
1-ва част: „подчертава неотложната необходимост от подобряване и актуализиране на 

действащия Кодекс за добро поведение на администрацията“
2-ра част: „чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса;“
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§ 45
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „особено във връзка с нарушения на 

праватa, гарантирани от Хартата; призовава тази мрежа да разгледа ролята, 
която националните и регионалните омбудсмани биха могли да играят за 
увеличаване на участието на гражданите на ЕС в процеса на вземане на 
решения в ЕС;“

2-ра част: тези думи

PPE:
§ 20
1-ва част: „отбелязва, че Комисията е поела ангажимент да изпълни много от 

предложенията на Европейския омбудсман, като например изискване към 
лицата, които преминават към частния сектор, да предоставят допълнителна 
информация относно организацията, към която се присъединяват, и относно 
вида професионалната дейност, която ще извършват; подчертава, че такива 
трансфери не могат да бъдат извършвани с лека ръка, тъй като биха могли да 
доведат до конфликт на интереси, когато бивши държавни служители започват 
работа в предприятия, за да лобират върху политики, по които преди това са 
работили или са създавали законодателство;“

2-ра част: „отбелязва, че според неотдавнашен доклад 99% от исканията за трансфер в 
частния сектор са били одобрени от Комисията, като процентът на отхвърляне 
е едва 0,62%, което показва необходимостта от засилване на надзора;“

3-та част: „припомня, че етичните правила не са просто формалност и следва да се 
спазват от всички институции; настоятелно призовава Комисията да изпълни 
всички препоръки, отправени от Омбудсмана, да възприеме по-строг подход 
към въпроса за „кадровата въртележка“ между държавния и частния сектор и 
да продължи с предложените мерки, включително забрана за нова дейност, 
когато има доказателства, че тази дейност би довела до конфликт със 
законните интереси на Комисията, и да публикува без забавяне, директно на 
своя уебсайт за етика цялата информация относно всеки случай на бивши 
висши служители, за които е извършена оценка с оглед на налагането на 
едногодишната забрана за лобиране и застъпничество;“

ECR, PPE:
§ 17
1-ва част: „приветства факта, че вследствие на жалба, подадена през 2019 г. във връзка с 

използването на спонсорство по време на румънското председателство, 
Европейският омбудсман изрази ясна позиция по въпроса за спонсорството на 
председателството, тъй като възприемането на външно влияние може да 
подкопае целостта на самия ЕС; отбелязва стъпките, предприети от Съвета в 
отговор на препоръката на Омбудсмана за предоставяне на насоки на 
държавите членки по въпроса за спонсорството на председателството; 
насърчава Съвета да предприеме без забавяне последващи действия по този 
въпрос;“ с изключение на думите: „вследствие на жалба, подадена през 2019 г. 
във връзка с използването на спонсорство по време на румънското 
председателство“

2-ра част: тези думи
3-та част: „приветства решението на германското председателство да се въздържа от 

каквото и да било спонсориране и насърчава другите държави членки да 
последват неговия пример;“
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21. Eвропейски семестър: годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Доклад: Markus Ferber (A9-0036/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

7 The Left ПГ - 89, 559, 46

23 PPE
S&D

ПГ + 617, 18, 59

§ 1

35 Verts/ALE ПГ ↓

36 Verts/ALE ПГ - 186, 477, 31§ 2

24 PPE
S&D

ПГ + 631, 40, 23

§ 4 31 Renew ПГ - 155, 439, 99

разд.

1/ПГ + 619, 16, 59

§ 6 § оригинален 
текст

2/ПГ + 569, 91, 34

§ 7 § оригинален 
текст

ПГ + 518, 80, 96

§ 8 25 PPE
S&D

ПГ + 561, 20, 113

§ 9 8 The Left ПГ - 313, 356, 25

след § 9 9 The Left ПГ - 172, 418, 100

разд.

1/ПГ + 503, 84, 107

§ 10 § оригинален 
текст

2/ПГ + 478, 198, 18

1 The Left ПГ - 102, 555, 37

2 The Left ПГ - 50, 581, 63

10 The Left ПГ - 140, 487, 67

след § 10

11 The Left ПГ - 149, 509, 36
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

12 The Left ПГ - 82, 559, 53

26 PPE
S&D

ПГ + 491, 128, 75

разд.

1/ПГ ↓

§ 11

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

13 The Left ПГ - 104, 547, 43

разд.

1/ПГ + 597, 45, 52

2/ПГ + 518, 126, 50

§ 13

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 490, 186, 18

3 The Left ПГ - 110, 497, 87

14 The Left ПГ - 73, 569, 52

15 The Left ПГ - 76, 499, 119

след § 13

16 The Left ПГ - 91, 561, 41

разд.

1/ПГ + 657, 29, 7

§ 16 § оригинален 
текст

2/ПГ + 571, 47, 76

разд.

1/ПГ + 641, 37, 16

§ 17 § оригинален 
текст

2/ПГ + 561, 83, 50

разд.

1/ПГ + 515, 122, 57

2/ПГ + 516, 123, 55

§ 19 § оригинален 
текст

3/ПГ + 603, 79, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 619, 40, 35

2/ПГ + 607, 6, 81

§ 20 § оригинален 
текст

3/ПГ + 602, 27, 65

17 The Left ПГ - 207, 475, 12

разд.

1/ПГ + 566, 74, 54

2/ПГ + 610, 57, 27

§ 21

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 486, 156, 52

след § 22 18 The Left ПГ - 194, 472, 28

27 PPE
S&D

ПГ + 569, 60, 60§ 23

37 Verts/ALE ПГ ↓

след § 23 30 Renew ПГ - 184, 408, 102

28 PPE
S&D

ПГ + 469, 92, 128

разд.

1/ПГ ↓

§ 24

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

след § 24 19 The Left ПГ - 143, 522, 29

§ 25 20 The Left ПГ - 197, 348, 149

§ 26 32 Renew ПГ - 236, 391, 67

§ 27 § оригинален 
текст

ПГ + 505, 166, 23

разд.

1/ПГ + 540, 76, 78

§ 28 § оригинален 
текст

2/ПГ + 463, 157, 74
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 28 4 The Left ПГ - 60, 573, 61

разд.

1/ПГ + 533, 151, 9

§ 29 § оригинален 
текст

2/ПГ + 485, 165, 44

29 PPE
S&D

ПГ + 601, 70, 23

разд.

1/ПГ ↓

§ 31

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

§ 33 § оригинален 
текст

ПГ + 597, 88, 9

§ 34 § оригинален 
текст

ПГ + 449, 205, 40

21 The Left ПГ - 191, 486, 17

разд.

1/ПГ + 514, 80, 100

§ 35

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 466, 194, 34

разд.

1/ПГ + 624, 49, 21

§ 37 § оригинален 
текст

2/ПГ + 556, 133, 5

след позоваване 21 33 Verts/ALE ПГ - 260, 390, 44

съображение А 22 ID ПГ - 132, 557, 3

след съображение А 5 The Left ПГ - 117, 466, 111

съображение Д § оригинален 
текст

ПГ + 522, 130, 42

съображение Ж 34 Verts/ALE ПГ - 201, 482, 11

след съображение И 6 The Left ПГ - 203, 480, 11

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 400, 103, 186
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Искания за гласуване поотделно
The Left: §§ 24, 33
ID: §§ 7, 16, 27
Renew: § 34
Verts/ALE: съображение Д

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 6
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „реформи и“
2-ра част: тези думи

§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „структурните реформи“ и 

„структурните реформи“
2-ра част: тези думи

§ 11
1-ва част: „счита, че европейският семестър за 2021 г. предлага чудесна възможност за 

подобряване на националната ангажираност, като се има предвид, че 
държавите членки разработват индивидуални програми за възстановяване и 
устойчивост, за да отговорят на различните си нужди; във връзка с това 
изразява убеждение, че демократичната легитимност трябва да бъде 
гарантирана и в крайна сметка повишена, което включва подходяща роля на 
Европейския парламент в прилагането на механизма, както е заложено в 
Регламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост; 
призовава държавите членки да изградят необходимия административен и 
контролен капацитет, като използват при необходимост Инструмента за 
техническа подкрепа, за да осигурят твърди гаранции за правилното и 
ефективно използване на средствата, както и високо равнище на капацитета за 
усвояване;“

2-ра част: „припомня, че за програмите за възстановяване и устойчивост се прилагат 
хоризонталните изисквания за добро икономическо управление и общият 
режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза;“

§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отговорни публични финанси, 

социално балансирани структурни реформи, които подобряват дългосрочните 
перспективи и“

2-ра част: тези думи
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§ 28
1-ва част: „наясно е, че кризата, предизвикана от COVID-19, няма да бъде решена 

единствено от текущата фискална позиция; поради това подчертава значението 
на осъществяването на задълбочени, стимулиращи растежа, балансирани и 
устойчиви и социално справедливи, съобразени с нуждите структурни 
реформи за постигане, наред с другото, на устойчив и социално приобщаващ 
растеж и работни места, които могат ефикасно да подкрепят възстановяването, 
както и да подкрепят цифровата трансформация и екологичния преход, 
качествената заетост, намаляването на бедността и целите на ООН за 
устойчиво развитие, и могат да стимулират конкурентоспособността и единния 
пазар, засилвайки сближаването и засиления и устойчив растеж в рамките на 
Съюза и държавите членки; отбелязва, че по-специално потенциалът за 
дългосрочен растеж на икономиките на държавите членки може да бъде 
засилен само чрез структурни подобрения; отбелязва обаче, че ефективността 
и успехът на привеждането в съответствие на мерките на политиката на 
държавите членки ще зависят от преразглеждането на Пакта за стабилност и 
растеж и в зависимост от резултатите – от неговото адаптиране,“

2-ра част: „както и от повишеното участие на държавите членки в изпълнението на 
специфичните за всяка от тях препоръки;“

§ 29
1-ва част: „призовава Комисията да започне работа по създаването на показател за 

климата, с който да се оценява несъответствието между структурата на 
бюджетите на държавите членки и съобразения с Парижкото споразумение 
сценарий за всеки от техните национални бюджети; подчертава 
необходимостта този показател да предоставя на държавите членки 
информация относно тяхната траектория в рамките на Парижкото 
споразумение, за да се гарантира, че Европа може да се превърне в първия 
неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.; очаква показателят 
за климата да бъде отправна точка за различните политики на ЕС и по този 
начин да се използва като насока за европейския семестър,“

2-ра част: „без да се отслабва първоначалната му цел;“

§ 31
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „при зачитане на принципите за 

фискална устойчивост и за добро управление на бюджета“
2-ра част: тези думи
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§ 35
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява задоволство, че Комисията ще 

продължи да наблюдава изпълнението от страна на държавите членки на 
реформите, предложени в специфичните за всяка държава препоръки от 
предходните години;“

2-ра част: тези думи

ID:
§ 17
1-ва част: „изразява загриженост относно въздействието на противоепидемичните мерки 

върху слабия ръст на производителността в ЕС и осезаемия спад в ръста на 
производителността в еврозоната преди пандемията; счита, че следва да се 
търси балансирана стратегия за насърчаване на устойчив растеж и 
благоприятна за инвестициите среда, като същевременно се подобрява 
фискалната устойчивост; подчертава, че следва да се постави специален акцент 
върху ориентираните към бъдещето инвестиции и политики,“

2-ра част: „особено от онези държави членки, които разполагат с фискално пространство 
за инвестиции с цел насърчаване на устойчивия и приобщаващ растеж;“

§ 19
1-ва част: „отбелязва, че въпреки наличието на нови предизвикателства по отношение на 

макроикономическата стабилност, икономическият и паричен съюз е в много 
по-добра позиция да се справя с кризи, отколкото беше по време на 
финансовата и икономическа криза от 2008 г.;“

2-ра част: „изразява убеждение, че насърчаването на устойчиво и стабилно икономическо 
възстановяване в съответствие с целите на политиката на ЕС, съсредоточено 
около екологичния, справедливия и цифровия преход, е един от най-важните 
непосредствени приоритети;“

3-та част: „отбелязва, че средствата за преодоляване на настоящата криза са от естество, 
което изисква, докогато е необходимо, експанзивна фискална политика;“

§ 20
1-ва част: „посочва, че държавите членки, които имаха фискални резерви, бяха в 

състояние да мобилизират пакети от фискални стимули с много по-бързи 
темпове и без свързаните с това разходи по заеми, което спомогна за 
смекчаване на отрицателните социално-икономически последици от 
пандемията; отново заявява, че попълването на фискалните резерви с течение 
на времето по социално отговорен начин ще бъде важно за подготовката за 
бъдещи кризи;“

2-ра част: „настоятелно призовава обаче държавите членки, Комисията и Съвета да не 
повтарят грешките от миналото в отговор на икономическата криза;“

3-та част: „споделя становището на Европейския фискален съвет, че бързата промяна на 
фискалната позиция не е препоръчителна за възстановяването;“

Verts/ALE:
§ 24
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че“ и „всички държави 

членки са задължени да спазват Пакта за стабилност и растеж; признава, че 
общата клауза за дерогация не спира нито процедурите на Пакта за стабилност 
и растеж, нито фискалните правила на ЕС;“

2-ра част: тези думи
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§ 37
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че публичните инвестиции 

са ограничени, тъй като представляват оскъдни ресурси, финансирани 
предимно от данъкоплатците;“

2-ра част: тези думи

The Left, ID:
§ 21
1-ва част: „отбелязва факта, че Комисията възнамерява да отправи препоръки относно 

състоянието на бюджета на държавите членки през 2021 г., както е предвидено 
в Пакта за стабилност и растеж; посочва, че рамката за икономическо 
управление следва също така да отчита настоящите икономически реалности и 
да бъде съгласувана с политическите приоритети на ЕС, като в същото време 
подобрява спазването на фискалните правила, които следва да бъдат 
опростени, ясни и практични и които ще бъдат преразгледани и – в зависимост 
от резултатите – адаптирани;“

2-ра част: „призовава за по-прагматичен подход и подчертава необходимостта да се 
гарантира, че рамката е по-строга в добри икономически времена и по-гъвкава 
в лоши икономически времена;“ с изключение на думите: „по-строга в добри 
икономически времена и“

3-та част: тези думи

The Left, Renew:
§ 13
1-ва част: „подчертава, че безпрецедентната икономическа рецесия през 2020 г. и 

мерките, предприети в отговор на пандемията, се очаква да доведат 
съотношението на дълга към БВП на ЕС до нов връх от около 93,9 % (101,7 % 
в еврозоната) през 2020 г., с допълнително прогнозно увеличение до около 
94,6 % (102,3 % в еврозоната) през 2021 г.; подчертава, че продължава да 
съществува висока степен на несигурност и че икономическите перспективи 
зависят до голяма степен от това колко бързо може да бъде преодоляна 
пандемията; освен това разбира, че тези нива на дълга могат да бъдат 
поддържани чрез достатъчен икономически растеж;“

2-ра част: „отново подчертава значението на дългосрочната устойчивост на държавния 
дълг;“

3-та част: „отбелязва, че много държави членки посрещнаха настоящата криза със слаба 
фискална позиция, която се влошава допълнително от пандемията;“
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22. Eвропейски семестър: аспекти, свързани със заетостта и социалната 
политика, в годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Доклад: Lina Gálvez Muñoz (A9-0026/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 

заместване

8 ID ПГ - 88, 558, 47

§ 2 § оригинален 
текст

ПГ + 342, 313, 40

след § 3 1 The Left ПГ - 92, 576, 27

след § 4 5 The Left ПГ - 135, 463, 97

разд.

1/ПГ + 580, 57, 58

§ 5 § оригинален 
текст

2/ПГ + 348, 323, 24

разд.

1/ПГ + 525, 63, 107

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 396, 226, 73

§ 10 § оригинален 
текст

ПГ + 348, 331, 16

разд.

1/ПГ + 630, 45, 20

§ 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 403, 256, 36

разд.

1/ПГ + 472, 182, 41

§ 15 § оригинален 
текст

2/ПГ + 367, 312, 16

§ 19 7 Renew ПГ - 163, 514, 18

разд.

1/ПГ + 672, 18, 5

§ 27 § оригинален 
текст

2/ПГ + 458, 118, 119
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 618, 44, 33

2/ПГ + 403, 233, 58

§ 28 § оригинален 
текст

3/ПГ + 472, 100, 123

разд.

1/ПГ + 559, 60, 76

2/ПГ + 363, 283, 49

3/ПГ + 408, 229, 58

§ 29 § оригинален 
текст

4/ПГ + 349, 300, 46

след § 29 6 The Left ПГ - 71, 527, 97

разд.

1/ПГ + 591, 35, 69

§ 31 § оригинален 
текст

2/ПГ + 369, 228, 98

след § 34 2 The Left ПГ + 291, 195, 204

разд.

1/ПГ + 611, 60, 23

2/ПГ + 429, 173, 92

3/ПГ + 450, 154, 91

§ 35 § оригинален 
текст

4/ПГ + 447, 167, 80

§ 36 § оригинален 
текст

ПГ + 358, 310, 27

разд.

1/ПГ + 437, 217, 41

§ 44 § оригинален 
текст

2/ПГ + 627, 27, 41

3 The Left ПГ - 73, 552, 70след съобр. Д

4 The Left ПГ - 149, 532, 14
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 660, 23, 12

съображение С § оригинален 
текст

2/ПГ + 354, 297, 44

разд.

1/ПГ + 665, 23, 7

2/ПГ + 373, 250, 72

съображение Х § оригинален 
текст

3/ПГ + 607, 39, 49

разд.

1/ПГ + 657, 18, 18

2/ПГ + 344, 286, 65

съображение Щ § оригинален 
текст

3/ПГ + 679, 8, 8

предложение за резолюция (комисия EMPL)
(целия текст)

ПГ + 508, 121, 64

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 2, 10, 15, 36

Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за да бъдат предложени необходимите 

промени в икономическото управление“ и „за да не понесат те последиците от 
евентуалните бъдещи програми за корекции;“

2-ра част: тези думи

§ 27
1-ва част: „призовава Комисията и Съвета да положат всички усилия за борба с 

данъчните измами и избягването на данъци,“
2-ра част: „както и ефективно да противодействат на вредните данъчни практики, 

възприети от някои държави членки;“

PPE:
§ 5
1-ва част: „подчертава, че той следва да участва по-активно в процеса на европейския 

семестър, включително в специфичните за всяка държава препоръки; 
подчертава важната роля на един по-приобщаващ социален диалог със 
социалните партньори, гражданското общество, младежките организации, 
местните и регионалните органи при оформянето на европейския семестър;“
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2-ра част: „подчертава, че една ефективна, прозрачна, всеобхватна, ориентирана към 
постигането на резултати и основана на изпълнението методология за 
социално проследяване – която следва да бъде разработена за Механизма за 
възстановяване и устойчивост – ще подобри европейския семестър чрез по-
добро отразяване на социалните, свързаните с пола и екологичните 
предизвикателства и поставянето им на равна основа с фискалната 
координация, и например чрез отделяне на повече внимание на агресивното 
данъчно планиране, намаляването на бедността, равенството между половете, 
социалната справедливост, социалното сближаване и сближаването във 
възходяща посока;“

§ 8
1-ва част: „разбира, че държавите членки трябва да включат мерки за социално и 

териториално сближаване, за децата и младите хора в своите национални 
планове за възстановяване, за да получат достъп до фонда; отбелязва, че в 
Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост не са изрично 
определени крайни и междинни социални цели, нито са заделени конкретни 
средства за тях, но че съгласно приетия регламент Комисията следва да 
определи общите показатели, които да се използват за докладване относно 
напредъка и за целите на мониторинга и оценката на механизма, както и да 
определи методология за докладване на социалните разходи, включително за 
децата и младите хора, в рамките на механизма; изтъква особеното значение на 
показателите, свързани с прилагането на принципите на ЕССП, качествената 
заетост, социалното сближаване във възходяща посока, равенството и достъпа 
до възможности и социална закрила, образование и умения, и инвестирането в 
достъпа и възможностите за децата и младите хора, свързани с образованието, 
здравеопазването, храненето, заетостта и жилищното настаняване в 
съответствие с целите на Гаранцията за децата и Гаранцията за младежта;“

2-ра част: „призовава Комисията да работи с Европейския парламент, социалните 
партньори и гражданското общество, в контекста на диалога за възстановяване 
и устойчивост, за определяне на съответните показатели в съответствие с тези, 
установени в резолюцията на Европейския парламент относно силна социална 
Европа за справедливи промени, за да се направи оценка на инвестициите и 
реформите, извършени в рамките на НПВУ, както и на предложените мерки за 
гарантиране на напредък към постигането на тези цели;“

§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „безплатно“ и „безплатно“ (на две 

места)
2-ра част: тези думи
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§ 28
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да включат индекса за равенство между 

половете като един от инструментите на европейския семестър“ и „призовава 
Комисията да засили прилагането на законодателство, политики и практики за 
борба с дискриминацията с цел ефективното противодействие на 
дискриминацията на всички основания, включително антиромските 
настроения, и да запази социалното, психичното, културното и физическото 
благосъстояние в мерките за възстановяване;“

2-ра част: „да включат индекса за равенство между половете като един от инструментите 
на европейския семестър“

3-та част: „призовава Комисията да засили прилагането на законодателство, политики и 
практики за борба с дискриминацията с цел ефективното противодействие на 
дискриминацията на всички основания, включително антиромските 
настроения, и да запази социалното, психичното, културното и физическото 
благосъстояние в мерките за възстановяване;“

§ 29
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително законодателни 

инициативи“, „правото на изключване“ и „както и мерки за гарантиране на 
стабилни договори, достойно заплащане, минимални равнища на обхвата на 
колективното договаряне и на социалната закрила, включително достойни 
пенсии над прага на бедността; призовава Комисията да включи тези 
показатели в насоките за оценка на социалния напредък в НПВУ; посочва, че 
реформите на пазара на труда, които са предприети като част от НПВУ, трябва 
да са в съответствие с постигането на тези цели;“

2-ра част: „включително законодателни инициативи“
3-та част: „правото на изключване“
4-та част: „както и мерки за гарантиране на стабилни договори, достойно заплащане, 

минимални равнища на обхвата на колективното договаряне и на социалната 
закрила, включително достойни пенсии над прага на бедността; призовава 
Комисията да включи тези показатели в насоките за оценка на социалния 
напредък в НПВУ; посочва, че реформите на пазара на труда, които са 
предприети като част от НПВУ, трябва да са в съответствие с постигането на 
тези цели;“

§ 35
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „чрез интегриране на принципа на 

равенство между половете“, „приветства намерението на Комисията да въведе 
обвързващи мерки за прозрачност в заплащането, включително индекс за 
равното заплащане между жените и мъжете;“ и „призовава държавите членки 
да деблокират преговорите в Съвета за Директивата относно жените в 
управителните съвети;“

2-ра част: „чрез интегриране на принципа на равенство между половете“
3-та част: „приветства намерението на Комисията да въведе обвързващи мерки за 

прозрачност в заплащането, включително индекс за равното заплащане между 
жените и мъжете;“

4-та част: „призовава държавите членки да деблокират преговорите в Съвета за 
Директивата относно жените в управителните съвети;“
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съображение С
1-ва част: „като има предвид, че въздействието на COVID-19 беше изострено от 

наличието на съществуващи преди това неравенства, които се увеличаваха 
през последното десетилетие;“

2-ра част: „като има предвид, че съкращаването на инвестициите в обществените услуги 
вследствие на световната финансова криза доведе до увеличаване на 
неравенствата по отношение на потребностите, свързани със 
здравеопазването;“

съображение Х
1-ва част: „като има предвид, че равнището на неравенството в доходите продължава да 

бъде високо в ЕС;“
2-ра част: „като има предвид, че конкуренцията в областта на данъчното облагане и 

разходите за труд вреди на единния пазар и на сближаването на държавите 
членки;“

3-та част: „като има предвид, че добре проектираните системи за прогресивно данъчно 
облагане и социални помощи, социалните инвестиции и предоставянето на 
качествени обществени и социални услуги са основни лостове за 
предотвратяване на прехвърлянето на неравностойното положение от едно 
поколение към следващото;“
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съображение Щ
1-ва част: „като има предвид, че се намираме в решаващ момент от нашата история,“
2-ра част: „като идеята, че икономическият растеж автоматично достига до всички 

сектори на обществото, е в голяма степен дискредитирана; като има предвид, 
че сме свидетели на намаляване на средната класа, все по-несигурни условия 
на работа и бедност сред работещите за неквалифицираните и 
нискоквалифицираните работници и работещите чрез платформи, както и на 
нарастваща поляризация по отношение на доходите и богатството;“

3-та част: „като има предвид, че културните и творческите сектори и секторът на 
туризма, включително събитията и спектаклите, културният туризъм, 
практиките, свързани с нематериалното културно наследство, наред с малките 
и средните предприятия (МПС), самостоятелно заетите лица, местните и 
семейните предприятия бяха тежко засегнати в икономическо отношение от 
мерките за ограничаване на разпространението на пандемията от COVID-19;“

Renew, PPE:
§ 31
1-ва част: „подчертава, че социалният диалог и колективното договаряне са ключови 

инструменти, които помагат на работодателите и синдикатите да установят 
справедливи заплати и условия на труд, и че силните системи за колективно 
договаряне повишават устойчивостта на държавите членки по време на 
икономическа криза; твърдо вярва, че демократичното, устойчиво и социално 
справедливо възстановяване следва да се основава на социален диалог, 
включително колективно договаряне; отново заявява своето становище, че 
държавите членки следва да предприемат мерки за насърчаване на висока 
степен на участие в профсъюзи, както и за обръщане на тенденцията на 
намаляване на обхвата на колективното договаряне; изтъква, че е важно да се 
гарантира, че работниците в ЕС са защитени посредством адекватни 
минимални работни заплати, както и от закона или колективни споразумения, 
които гарантират, че те имат достоен стандарт на живот, където и да работят;“

2-ра част: „приветства в тази връзка предложението на Комисията за директива относно 
адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, което има за цел 
да се разшири обхватът на колективното договаряне и да се гарантира, че 
работниците в Европейския съюз са защитени с минимални работни заплати, 
определени на адекватни равнища;“

§ 44
1-ва част: „призовава Комисията да представи инструмент за смекчаване на последиците 

от асиметричните сътресения, който да бъде ефективен в дългосрочен план, 
като например адекватна и осъществима схема за (пре)застраховане срещу 
безработица, която да може да подкрепи националните схеми, когато част от 
ЕС преживява временно икономическо сътресение;“

2-ра част: „подчертава първостепенното значение на подкрепата на инвестициите и 
достъпа до финансиране в ЕС за подпомагането на МСП, които изпитват 
затруднения по отношение на платежоспособността, създаването на качествена 
заетост в стратегически сектори и насърчаването на териториалното, 
икономическото и социалното сближаване в ЕС; изтъква факта, че новият 
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, предназначен за 
съкратените работници, би могъл да бъде мобилизиран за смекчаване на 
последиците от кризата, предизвикана от COVID-19, върху заетостта; 
следователно призовава държавите членки бързо да внесат в Комисията 
искания за финансиране, за да подпомогнат работниците в ЕС, загубили своята 
работа вследствие на COVID-19, да се пренасочат, преквалифицират и да се 
приобщят повторно на пазара на труда;“
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Разни
Поправка: текстовете на всички езици.

23. Положението в източната част на Демократична република Конго и 
убийството на италианския посланик Лука Атаназио и неговото обкръжение

Предложения за резолюция: B9-0173/2021, B9-0174/2021, B9-0196/2021, B9-0198/2021, 
B9-0199/2021, B9-0200/2021, B9-0201/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0173/2021
(PPE, S&D, Renew, ID, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

след § 18 4 ECR ПГ - 172, 441, 83

разд.

1/ПГ + 657, 13, 25

§ 19 § оригинален 
текст

2/ПГ + 601, 39, 56

съображение В 1 ECR ПГ - 152, 525, 19

съображение Г 2 ECR ПГ - 148, 531, 17

съображение Д 3 ECR ПГ - 160, 518, 18

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 669, 4, 17

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0173/2021 The Left ПГ ↓

B9-0174/2021 ID ПГ ↓

B9-0196/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0198/2021 Renew ПГ ↓

B9-0199/2021 PPE ПГ ↓

B9-0200/2021 S&D ПГ ↓

B9-0201/2021 ECR ПГ ↓
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Искания за разделно гласуване
The Left
§ 19
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „призовава механизмът на ЕС за 

санкции да се използва за борба с корупцията;“
2-ра част: тези думи

Разни
Брандо Бенифеи (групата S&D) е също сред подписалите предложението за резолюция RC-
B9-0173/2021.

24. Положението с правата на човека в Кралство Бахрейн, по-специално 
случаите на очакващите изпълнение на смъртна присъда затворници и на 
защитниците на правата на човека

Предложения за резолюция: B9-0190/2021, B9-0191/2021, B9-0192/2021, B9-0193/2021, 
B9-0194/2021, B9-0195/2021, B9-0197/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0190/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

§ 19 2 ECR ПГ - 317, 373, 6

след съображение Н 1 The Left ПГ - 179, 495, 21

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 633, 11, 45

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0190/2021 The Left ПГ ↓

B9-0191/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0192/2021 S&D ПГ ↓

B9-0193/2021 Renew ПГ ↓

B9-0194/2021 PPE ПГ ↓

B9-0195/2021 ECR ПГ ↓

B9-0197/2021 ID ПГ ↓
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25. Масовите съдебни процеси срещу опозицията и гражданското общество в 
Камбоджа

Предложения за резолюция: B9-0182/2021, B9-0183/2021, B9-0184/2021, B9-0185/2021, 
B9-0186/2021, B9-0187/2021, B9-0188/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0183/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

след § 2 1 The Left ПГ - 101, 546, 47

разд.

1/ПГ + 642, 13, 39

§ 6 § оригинален 
текст

2/ПГ + 461, 197, 36

след § 14 5 The Left ПГ - 46, 617, 33

§ 15 2 PPE ПГ - 280, 364, 52

разд.

1/ПГ + 389, 230, 77

§ 16 § оригинален 
текст

2/ПГ + 346, 287, 63

след § 16 6 The Left ПГ - 85, 575, 36

разд.

1/ПГ + 632, 21, 43

§ 17 § оригинален 
текст

2/ПГ + 457, 227, 12

след § 17 4 The Left ПГ - 40, 609, 47

§ 21 § оригинален 
текст

ПГ + 359, 240, 97

след § 21 3 The Left ПГ - 94, 572, 30

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 610, 43, 37

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0182/2021 ID ПГ ↓

B9-0183/2021 Verts/ALE ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0184/2021 The Left ПГ ↓

B9-0185/2021 S&D ПГ ↓

B9-0186/2021 Renew ПГ ↓

B9-0187/2021 PPE ПГ ↓

B9-0188/2021 ECR ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 16, 21

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 16
1-ва част: „призовава държавите членки да преустановят всякаква двустранна финансова 

подкрепа за правителството на Камбоджа и вместо това да се съсредоточат 
върху организациите на гражданското общество“

2-ра част: „и опозиционните партии;“

PPE:
§ 6
1-ва част: „настоятелно призовава правителството на Камбоджа да отмени всички 

репресивни закони, включително неотдавнашните декрети и проектозакони, 
уреждащи цифровата среда и позволяващи на правителството да увеличи 
онлайн наблюдението, цензурата и контрола на интернет“

2-ра част: „както и да отмени всички неотдавнашни изменения на Конституцията, 
Наказателния кодекс, Закона за политическите партии, Закона за профсъюзите, 
Закона за неправителствените организации и всички други законодателни 
актове, ограничаващи свободата на словото и политическите свободи, и които 
не са в пълно съответствие със задълженията на Камбоджа и международните 
стандарти;“

§ 17
1-ва част: „призовава ЕСВД и държавите членки да наблюдават положението с правата 

на човека в Камбоджа и да действат в пълно съответствие с Плана за действие 
на ЕС относно правата на човека и демокрацията и насоките на ЕС относно 
защитниците на правата на човека;“

2-ра част: „отправя искане към делегацията на ЕС в Пном Пен и посолствата на 
държавите членки да наблюдават съдебните процеси и да провеждат 
посещения в затворите;“
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26. Конфликтът в Сирия – 10 години след въстанието

Предложения за резолюция: B9-0175/2021, B9-0176/2021, B9-0177/2021, B9-0178/2021, 
B9-0179/2021, B9-0180/2021, B9-0181/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0177/2021
(PPE, S&D, Renew, ECR, членове на ЕП)

след § 3 2 The Left ПГ - 85, 565, 40

след § 4 3 The Left ПГ - 88, 558, 44

след § 5 4 The Left ПГ - 56, 597, 37

след § 6 5 The Left ПГ - 41, 587, 62

§ 7 10 The Left ПГ + 417, 263, 9

след § 7 6 ID ПГ - 110, 559, 19

след § 8 11 The Left ПГ - 242, 313, 133

след § 10 12 The Left ПГ - 62, 582, 46

след § 11 13 The Left ПГ - 123, 514, 53

след § 12 14 The Left ПГ - 146, 467, 75

след § 13 15 The Left ПГ - 87, 449, 154

§ 33 16 The Left ПГ - 85, 543, 60

след § 37 17 The Left ПГ - 77, 594, 19

§ 39 7 ID ПГ - 112, 561, 15

след § 41 18 The Left ПГ - 246, 376, 66

§ 43 8 Verts/ALE ПГ + 472, 140, 75

след съображение М 1 The Left ПГ - 83, 588, 19

след съображение Х 9 The Left ПГ - 185, 484, 21

съображение Ш § оригинален 
текст

ПГ + 357, 285, 47

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 568, 79, 37

Предложения за резолюция на политическите групи
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0175/2021 ID ПГ ↓

B9-0176/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0177/2021 S&D ПГ ↓

B9-0178/2021 ECR ПГ ↓

B9-0179/2021 Renew ПГ ↓

B9-0180/2021 The Left ПГ ↓

B9-0181/2021 PPE ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
ECR, PPE: съображение Ш

Разни
Мориц Кьорнер (групата Renew) оттегли подписа си от предложението за резолюция B9-
0179/2021.

27. Обявяване на ЕС за Зона на свобода за ЛГБТИ лица

Предложения за резолюция: B9-0166/2021, B9-0167/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0166/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 1 43 ECR ПГ - 129, 517, 15

5 ID ПГ + 238, 110, 182

6 ID ПГ - 154, 514, 17

след § 1

7 ID ПГ - 120, 523, 42

Позоваване 10 8з ECR ПГ - 118, 528, 13

позоваване 11 9з ECR ПГ - 115, 528, 17

Позоваване 12 10з ECR ПГ - 104, 531, 26

позоваване 13 11з ECR ПГ - 109, 538, 14
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Позоваване 14 12з ECR ПГ - 110, 537, 14

Позоваване 15 13з ECR ПГ - 124, 522, 14

Позоваване 16 14з ECR ПГ - 120, 523, 17

Позоваване 17 15з ECR ПГ - 105, 540, 16

Позоваване 18 16з ECR ПГ - 109, 525, 27

Позоваване 19 17з ECR ПГ - 110, 522, 27

съображение А 18з ECR ПГ - 72, 564, 23

съображение В 19з ECR ПГ - 108, 522, 30

съображение Г 20з ECR ПГ - 79, 524, 57

съображение Д 21з ECR ПГ - 80, 526, 54

Съображение Е 22з ECR ПГ - 104, 527, 29

съображение Ж 23з ECR ПГ - 108, 523, 29

Съображение З 24з ECR ПГ - 109, 519, 32

съображение И 25з ECR ПГ - 101, 527, 32

съображение Й 26з ECR ПГ - 109, 525, 26

съображение К 27з ECR ПГ - 69, 536, 55

съображение Л 28з ECR ПГ - 115, 518, 25

съображение М 29з ECR ПГ - 120, 517, 23

30з ECR ПГ - 120, 514, 24

разд.

1/ПГ + 513, 120, 28

съображение Н

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 508, 129, 26

31з ECR ПГ - 84, 521, 54съображение О

2 Verts/ALE
The Left

ПГ + 520, 75, 65
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение П 32з ECR ПГ - 107, 523, 27

след съображение П 3 Verts/ALE
The Left

ПГ + 531, 93, 36

съображение Р 33з ECR ПГ - 122, 512, 25

след съображение Р 4 Verts/ALE
The Left

ПГ + 474, 96, 91

съображение С 34з ECR ПГ - 73, 521, 66

съображение Т 35з ECR ПГ - 116, 513, 30

съображение У 36з ECR ПГ - 114, 521, 25

съображение Ф 37з ECR ПГ - 243, 390, 26

38з ECR ПГ - 115, 515, 30съображение Х

1 S&D
Verts/ALE
The Left

ПГ + 520, 107, 35

Съображение Ц 39з ECR ПГ - 111, 524, 24

съображение Ч 40з ECR ПГ - 85, 522, 53

съображение Ш 41з ECR ПГ - 105, 528, 25

съображение Щ 42з ECR ПГ - 71, 537, 50

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 492, 141, 46

Предложение за резолюция B9-0167/2021 (ID)

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Н
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и наскоро приетия Регламент относно 

защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки“

2-ра част: тези думи

Разни
Магдалена Адамович (групата PPE) е също сред подписалите предложението за резолюция 
B9-0166/2021.
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28. Права на децата

Предложение за резолюция: B9-0164/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0164/2021
(комисия LIBE)

разд.

1/ПГ + 680, 3, 8

§ 2 § оригинален 
текст

2/ПГ + 583, 94, 15

3 ECR ПГ - 179, 495, 18след § 2

10 ECR ПГ - 187, 429, 70

§ 4 11з ECR ПГ - 117, 547, 29

§ 7 12 ECR ПГ - 136, 550, 7

§ 9 § оригинален 
текст

ПГ + 519, 126, 46

след § 10 4 ECR ПГ - 183, 490, 20

след § 11 14 ECR ПГ - 224, 344, 120

разд.

1/ПГ + 676, 6, 11

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 580, 76, 37

разд.

1/ПГ + 661, 7, 25

§ 14 § оригинален 
текст

2/ПГ + 556, 84, 52

§ 15 13 ECR ПГ - 107, 539, 46

15 ECR ПГ - 136, 528, 28

разд.

1/ПГ + 585, 24, 83

2/ПГ + 547, 100, 43

§ 23

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 445, 185, 61
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 25 16 ECR ПГ - 136, 509, 46

§ 27 2 ID ПГ - 101, 568, 21

§ 30 17 ECR ПГ - 119, 540, 32

съображение Б 1 ID ПГ - 155, 527, 9

след съобр. Б 5 ECR ПГ - 300, 357, 36

след съобр. К 7 ECR ПГ - 152, 526, 15

8 ECR ПГ + 366, 246, 81съображение О

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

след съображение О 9 ECR ПГ - 175, 395, 119

съображение П 6 ECR ПГ + 360, 324, 9

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 545, 24, 119

Искания за гласуване поотделно
PPE, ECR: § 9
ID: съображение О; § 9

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „приветства намерението на Комисията 

да предложи по-дългосрочна законодателна уредба за борба със сексуалното 
насилие над деца през първото тримесечие на 2021 г.;“

2-ра част: тези думи

§ 14
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отвъд защитата им от незаконно 

съдържание и предпазването им от вредно съдържание;“
2-ра част: тези думи

ID:
§ 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „независимо от неговия етнически 

произход, пол, националност или социален и икономически произход, 
способности или миграционен статут или статут на пребиваване,“

2-ра част: тези думи
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PPE, ID:
§ 23
1-ва част: „призовава ЕС, неговите агенции и държавите членки да сложат край на 

липсата на гражданство при децата както в рамките на ЕС, така и извън него, 
включително чрез подобряване на капацитета на служителите на първа линия 
да идентифицират, регистрират и реагират по подходящ начин на липсата на 
гражданство в контекста на миграцията и убежището,“

2-ра част: „като насърчават и осигуряват всеобщ достъп до регистрация и удостоверяване 
на ражданията, независимо от статута на родителите, включително за 
семействата на ЛГБТИК, като въведат, усъвършенстват и прилагат правни 
гаранции за предотвратяване на липсата на гражданство в детска възраст и 
като въведат и усъвършенстват основани на права процедури за определяне на 
липсата на гражданството при децата, за да изпълнят международните 
задължения по отношение на лицата без гражданство в контекста на 
миграцията, в съответствие с висшите интереси на децата и правото им да 
придобият гражданство;“ с изключение на думите: „включително за 
семействата на ЛГБТИК,“

3-та част: тези думи


