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ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ

Значения на съкращенията и символите

+ приема се
- отхвърля се
↓ отпада
О оттегля се
ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, 

въздържали се)
ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, 

въздържали се)
разд. разделно гласуване
поотд. гласуване поотделно
изм. изменение
КИ компромисно изменение
СЧ съответстваща част
з изменение относно заличаване
= идентични изменения
§ параграф
чл. член
съобр. съображение
ПР предложение за резолюция
ОПР общо предложение за резолюция
1/20 нисък праг (най-малко 1/20 от членовете на 

Парламента)
1/10 среден праг (най-малко 1/10 от членовете на 

Парламента)
1/5 висок праг (най-малко 1/5 от членовете на 

Парламента)
ТГ тайно гласуване
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1. Създаване на програма за обмен, помощ и обучение за 
защита на еврото срещу фалшифициране за периода 
2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***II

Препоръка за второ четене: Clare Daly (A9-0164/2021)

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

Одобрение без гласуване

2. Назначаване на изпълнителния директор на Европейския 
орган за ценни книжа и пазари - кандидат: Наташа Казнав

Доклад: Irene Tinagli (A9-0137/2021) (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността)

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

Предложение за 
решение

ТГ + 635, 17, 44

3. Назначаване на председателя на Европейския орган за 
застраховане и професионално пенсионно осигуряване - 
кандидат: Петра Хиелкема

Доклад: Irene Tinagli (A9-0162/2021) (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността)

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

Предложение за 
решение

ТГ + 643, 6, 47
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4. Създаване на Фонда за справедлив преход ***I

Доклад: Manolis Kefalogiannis (A9-0135/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

105 комисия ПГ + 615, 35, 46

5. Преглед на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Доклад: Younous Omarjee (A9-0052/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 668, 10, 18

6. Разширяване спрямо неучастващите държави членки на 
програмата за обмен, помощ и обучение за защита на 
еврото срещу фалшифициране за периода 2021–2027 г. 
(„програма Перикъл IV“) ***

Препоръка: Clare Daly (A9-0165/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 689, 3, 4

7. Споразумение между Съюза и Куба във връзка с 
изменението на отстъпките за всички тарифни квоти, 
включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на 
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оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз 
***

Препоръка: Gabriel Mato (A9-0129/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 687, 1, 8

8. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за 
асоцииране между ЕС и Тунис предвид присъединяването 
на Хърватия към ЕС ***

Препоръка: Michael Gahler (A9-0150/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 608, 6, 82

9. Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и 
Централна Америка предвид присъединяването на 
Хърватия към EС ***

Препоръка: Karol Karski (A9-0148/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 635, 5, 56
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10. Споразумение във връзка с ограниченията във времето по 
договори за предоставяне на въздухоплавателни средства 
с екипаж между ЕС, САЩ, Исландия и Норвегия ***

Препоръка: Maria Grapini (A9-0125/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 654, 30, 12

11. Режим на облагане с данък „octroi de mer“ в най-
отдалечените френски региони *

Доклад: Younous Omarjee (A9-0138/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 685, 5, 5

12. Осигуряване на постигането на целите на задължението за 
разтоварване съгласно член 15 от общата политика в 
областта на рибарството

Доклад: Søren Gade (A9-0147/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 624, 29, 43
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13. Освобождавания при внос и някои доставки във връзка с 
мерки от обществен интерес, предприети от Съюза *

Доклад: Irene Tinagli (A9-0155/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 673, 3, 20

14. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията – EGF/2020/002 
EE/Estonia Tourism

Доклад: José Manuel Fernandes (A9-0158/2021) (необходимо е мнозинство от 
всички членове на ЕП + 3/5 от изразения вот)

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

единно 
гласуване

ПГ + 659, 30, 7
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15. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция 
и Франция във връзка с природни бедствия и на Албания, 
Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Естония, Франция, 
Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, 
Литва, Люксембург, Черна гора, Португалия, Румъния, 
Сърбия и Испания във връзка с извънредна ситуация в 
областта на общественото здраве

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0157/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 675, 8, 13

16. Проект на коригиращ бюджет № 2/2021 за финансиране на 
ответните мерки във връзка с COVID-19 и за включване на 
корекции и актуализации, свързани с окончателното 
приемане на многогодишната финансова рамка

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0160/2021)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 660, 32, 4

17. Програма „Европейски корпус за солидарност“ ***II

Препоръка за второ четене: Michaela Šojdrová (A9-0156/2021)

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

Одобрение без гласуване
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18. „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на 
образованието и обучението, младежта и спорта ***II

Препоръка за второ четене: Milan Zver (A9-0159/2021)

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

Одобрение без гласуване

19. Предизвикателства пред организаторите на спортни прояви 
в рамките на цифровата среда

Доклад: Angel Dzhambazki (A9-0139/2021) (за приемането на предложението 
за  резолюция е необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 1 5 Verts/ALE ПГ - 235, 426, 33

след § 2 2 The Left ПГ - 166, 515, 14

3 The Left ПГ - 129, 553, 13

разд.

1/ПГ - 203, 346, 145

§ 10

6 Verts/ALE

2/ПГ - 190, 446, 59

след § 10 4 The Left ПГ - 132, 547, 16

§ 12 7 Verts/ALE ПГ - 195, 468, 32

8 Verts/ALE ПГ - 204, 463, 28

разд.

1/ПГ + 649, 22, 24

2/ПГ - 226, 446, 23

§ 17

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 496, 168, 31

§ 20 9 Verts/ALE ПГ - 223, 457, 15

§ 21 10 Verts/ALE ПГ + 352, 324, 19
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 519, 144, 32

приложение, 
част Б, тире 3

§ оригинале
н текст

2/ПГ - 61, 608, 26

след съобр. К 1 The Left ПГ - 121, 565, 9

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 479, 171, 40

Искания за разделно гласуване
The Left:
изменение 6
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да прекрати 

практиката на блокиране на географски принцип в рамките на 
Съюза;“

2-ра част: тези думи

S&D, Renew:
§ 17
1-ва част: „припомня резолюцията на Парламента относно 

Законодателния акт за цифровите услуги (2020/2019 (INL)), в 
която се изисква от Комисията да гарантира, че платформите 
за хостинг на съдържание действат експедитивно за 
спирането на достъпа до или за отстраняването на 
съдържание“

2-ра част: „което е явно незаконно“
3-та част: „счита, че следва да се създаде механизъм с участието на 

проверени доверени податели на сигнали, чрез който 
незабавно се премахва незаконното излъчване на спортно 
събитие „на живо“, за което е уведомен от проверен доверен 
подател, или достъпът до такова излъчване е блокиран, без 
да се засяга прилагането на механизъм за подаване на жалби 
и правна защита;“

приложение, част Б, тире 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „законова презумпция, 

според която“
2-ра част: тези думи
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20. Изследователски фонд за въглища и стомана *

Доклад: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0102/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия – 

гласуване „ан 
блок“

1-2
4-6

9-23
25-26

комисия ПГ + 623, 60, 13

разд.

1/ПГ + 627, 67, 2

2/ПГ + 595, 96, 5

3 комисия

3/ПГ + 593, 93, 10

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия – 
гласуване 
поотделно

24 комисия ПГ + 554, 130, 12

Изменения на решение 2008/376/ЕО

член 2, алинея 2 28 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 150, 538, 8

7 комисия ПГ + 558, 130, 8член 4, § 1, буква 
а

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

29 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 160, 521, 15член 4, § 1, буква 
б

8 комисия ПГ + 633, 46, 17

член 4, § 1,  
буква г

30 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 146, 532, 18

член 6, § 1 31 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 323, 356, 17

32 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 134, 546, 16

разд.

член 6, § 2, буква 
б

§ оригинале
н текст

1/ПГ + 618, 73, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 563, 92, 41

Изменения към съображенията

след 
съображение 6

27 Verts/ALE, 
The Left

ПГ - 330, 359, 7

Предложение на Комисията ПГ + 529, 148, 14

Искания за гласуване поотделно
The Left: изменение 7
Verts/ALE: изменения 7, 8, 24; член 4, § 1, буква а (предложение на 

Комисията)

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
член 6, § 2, буква б (предложение на Комисията)
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „улавяне“ и „свеждане 

до минимум“
2-ра част: тези думи

изменение 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „получени от отпадъци 

от въглища“ и „както и в химическата промишленост“
2-ра част: „получени от отпадъци от въглища“ 
3-та част: „както и в химическата промишленост“

21. Въздействието на изменението на климата върху уязвимото 
население в развиващите се страни

Доклад: Mónica Silvana González (A9-0115/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 1 5 членове на 
ЕП

ПГ - 201, 453, 37

§ 3 6 членове на 
ЕП

ПГ + 420, 194, 78

разд.§ 6 § оригинале
н текст

1/ПГ + 619, 30, 43
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 358, 315, 19

7 членове на 
ЕП

ПГ + 355, 315, 22

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

§ 16, тире 5

§ оригинале
н текст

3/ПГ ↓

§ 18 § оригинале
н текст

ПГ + 413, 187, 91

§ 19 § оригинале
н текст

ПГ + 502, 183, 6

§ 20 § оригинале
н текст

ПГ + 453, 200, 38

§ 24 8 членове на 
ЕП

ПГ - 236, 410, 44

§ 27 9 членове на 
ЕП

ПГ + 572, 76, 43

§ 29 10 членове на 
ЕП

ПГ - 297, 360, 34

разд.

1/ПГ + 593, 76, 21

§ 52 § оригинале
н текст

2/ПГ + 352, 164, 174

разд.

1/ПГ + 563, 119, 9

§ 69 § оригинале
н текст

2/ПГ + 349, 303, 39
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 73, уводна част 11 членове на 
ЕП

ПГ + 616, 56, 19

§ 73, тире 1 12 членове на 
ЕП

ПГ - 304, 328, 59

13 членове на 
ЕП

ПГ + 324, 323, 44§ 73, тире 3

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

14 членове на 
ЕП

ПГ - 295, 342, 54

разд.

1/ПГ + 511, 165, 15

§ 73, тире 4

§ оригинале
н текст

2/ПГ - 316, 324, 51

§ 73, тире 5 15 членове на 
ЕП

ПГ + 539, 110, 42

§ 73 след тире 5 24 членове на 
ЕП

ПГ - 338, 342, 11

§ 74, уводна част 16 членове на 
ЕП

ПГ - 279, 362, 49

§ 74, тире 1 17 членове на 
ЕП

ПГ - 280, 358, 53

§ 74, тире 3 18 членове на 
ЕП

ПГ + 358, 318, 15

§ 74 след тире 3 25 членове на 
ЕП

ПГ - 264, 326, 98

§ 74 § оригинале
н текст

ПГ ↓

19 членове на 
ЕП

ПГ - 280, 373, 37

разд.

§ 75

§ оригинале
н текст

1/ПГ + 501, 176, 13
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 375, 292, 23

§ 76 20 членове на 
ЕП

ПГ - 277, 363, 50

21 членове на 
ЕП

ПГ + 357, 254, 79

разд.

1/ПГ ↓

§ 77

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

§ 78 22 членове на 
ЕП

ПГ - 262, 378, 49

§ 80 23 членове на 
ЕП

ПГ - 233, 417, 40

разд.

1/ПГ + 603, 30, 57

позоваване 3 § оригинале
н текст

2/ПГ + 473, 171, 45

след позоваване 
4

1 членове на 
ЕП

ПГ + 566, 77, 45

съображение Ж 2 членове на 
ЕП

ПГ + 368, 273, 49

разд.

1/ПГ + 630, 23, 37

2/ПГ + 451, 191, 48

съображение Й § оригинале
н текст

3/ПГ + 601, 27, 62

съображение Х 3 членове на 
ЕП

ПГ + 279, 273, 138

съображение АД 4 членове на 
ЕП

ПГ - 258, 384, 48

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ - 255, 260, 170
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Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП:

§§ 18, 19, 20, 73; тире 3, 74

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 6
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като се даде 

приоритет на финансирането с безвъзмездни средства,“
2-ра част: тези думи

§ 16, тире 5
1-ва част: „потвърждаване и стремеж към широко и международно 

правно признаване на факта, че разселването и вътрешната и 
външната миграция стават все по‑неизбежни като част от 
действията в отговор на въздействието на изменението на 
климата; предлагане на международни договорености и 
сътрудничество за предвиждане и управление на 
предизвиканата от климата миграция чрез преодоляване на 
пропуските в защитата, като се признае предизвиканата от 
климата миграция“ 

2-ра част: „като правно основание за предоставяне на убежище, чрез 
предоставяне на безопасни и законни пътища за миграция или 
хуманитарни коридори за хората, принудени да бягат поради 
внезапно или бавно настъпващо бедствие, както и“ 

3-та част: „чрез идентифициране на общностите, изложени на особен 
риск да бъдат принудени да напуснат домовете си, за да се 
предвиди и подготви планираното преместване като крайна 
мярка;“

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

§ 69
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „че“ и „се определят 

като приоритет“
2-ра част: тези думи

§ 73, тире 4
1-ва част: „призовава ЕС и държавите членки да предложат закрила на 

лицата, принудени да бягат от държава, която отчасти или 
изцяло става или е станала необитаема поради изменението 
на климата,“ 

2-ра част: „по-специално чрез издаване на хуманитарни визи и 
предоставяне на временен или дългосрочен прием и мерки за 
избягване на липсата на гражданство;“
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§ 75
1-ва част: „припомня, че изменението на климата увеличава риска от 

конфликти, суша, глад и миграция; призовава Комисията да 
обърне внимание на свързаните с околната среда движещи 
сили на миграцията и да приложи изцяло Глобалния пакт за 
безопасна, организирана и законна миграция и Глобалния 
пакт за бежанците (GCR) в реформата на политиката на ЕС в 
областта на миграцията и убежището, с цел защита на хората, 
разселени поради последиците от изменението на климата 
или бедствия, и справяне с първопричините за 
принудителното разселване поради изменението на климата; 
подчертава, че Пактът потвърждава необходимостта от 
предприемане на мерки за справяне с причините за 
изменението на климата и от подкрепа за усилията за 
адаптиране в развиващите се страни на произход чрез 
подходящо разпределение на ресурсите, подпомагане на 
създаването на достойни условия на живот и труд, така че 
хората да не биват принудени да напускат домовете си 
поради свързани с климата щети; призовава Комисията да 
събира и анализира надеждни данни и да засили съвместния 
анализ и обмена на информация със съответните експерти и 
международни организации като Междуправителствения 
комитет по изменение на климата (IPCC), Платформата за 
разселване в резултат на бедствия (PDD), Международната 
организация по миграция (IOM), върховния комисар на ООН за 
бежанците (ВКБООН) и други;“

2-ра част: „да изготви съобщение по въпроса за предизвиканото от 
изменението на климата разселване, включително ясни 
правни определения;“

§ 77
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „от бежанци“
2-ра част: тези думи

позоваване 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Глобалния пакт на 

ООН за миграцията от 2018 г.“
2-ра част: тези думи
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съображение Й
1-ва част: „като има предвид, че горите са от съществено значение за 

съхранението на въглерод; като има предвид, че защитата на 
правата и поминъка на коренните и местните общности, които 
живеят в горите, върви ръка за ръка с опазването на горите; 
като има предвид, че коренното население и местните 
общности играят жизненоважна роля в устойчивото 
управление на природните ресурси и опазването на 
биологичното разнообразие;“

2-ра част: „като има предвид, че в доклад на специалния докладчик на 
ООН за правата на коренното население се посочва, че 
отглеждането на суровини за биогорива като палмово масло и 
изграждането на големи язовири за производство на 
електроенергия рискуват да бъдат в противоречие със 
защитата на правата и поминъка на това население и да 
прекратят постоянното и ефективно съхранение на въглерод, 
осъществявано от гори с биологично разнообразие;“

3-та част: „като има предвид, че Междуправителственият комитет по 
изменение на климата очаква изменението на климата да 
намали максималния потенциал за улов на рибарствата с 
повече от 20 % до края на този век, което представлява 
сериозна заплаха за местните рибарски общности и за 
осигуряването на протеини за недохраненото население; като 
има предвид, че при продължаване на обичайната практика 
изменението на климата се очаква до 2100 г. да намали 
рибната биомаса с между 30% и 40 % в някои тропически 
региони; като има предвид, че държавите в тези райони са 
силно зависими от рибарството, но не разполагат със 
социални и финансови ресурси, за да могат да се приспособят 
и да се подготвят за бъдещето;“

22. Изкуственият интелект в образованието, културата и 
аудиовизуалния сектор

Доклад: Sabine Verheyen (A9-0127/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 623, 12, 61

23. Програма „Творческа Европа“ ***II

Препоръка за второ четене: Massimiliano Smeriglio (A9-0161/2021) (за 
изменение или отхвърляне на  позицията на Съвета е необходимо 
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мнозинство от всички членове на ЕП)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

член 3, § 5, буква 
б

§ оригинале
н текст

ПГ + 575, 88, 33

член 16, § 4 § оригинале
н текст

ПГ + 553, 108, 35

разд.

1/ПГ + 667, 18, 11

член 18 § оригинале
н текст

2/ПГ + 544, 89, 63

разд.

1/ПГ + 673, 14, 9

приложение І, 
раздел 1 

Направление 
„Култура“, 

хоризонтални 
действия, буква 

е

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 550, 113, 33

приложение І, 
раздел 2 

Направление 
„Медиа“, буква н

§ оригинале
н текст

ПГ + 585, 76, 35

приложение І, 
раздел 3 

Междусекторно 
направление, 
хоризонтални 

действия, буква 
г

§ оригинале
н текст

ПГ + 586, 73, 37

разд.

1/ПГ + 648, 4, 44

Приложение II, 
показатели, 
направление 

„Култура“, втора 
алинея 

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 590, 102, 4

разд.

1/ПГ + 674, 4, 18

Приложение II, 
показатели, 
направление 

„Медиа“, втора 
алинея

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 590, 101, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 674, 6, 16

Приложение II, 
показатели, 

междусекторно 
направление, 
трета алинея

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 590, 101, 5

съображение 26 § оригинале
н текст

ПГ + 547, 100, 49

разд.

1/ПГ + 675, 4, 16

съображение 46 § оригинале
н текст

2/ПГ + 546, 115, 35

Искания за гласуване поотделно
ECR: съображение 26; член 3, §5, буква б; член 16, §4; приложение І, 

раздел 2 Направление „Медиа“, буква н; приложение І, раздел 
3 Междусекторно направление, хоризонтални действия, буква 
г

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение 46
1-ва част: „Въздействието, качеството и ефикасността при 

изпълнението на проектите по Програмата следва да 
представляват ключови критерии за оценка за подбора на 
съответните проекти.  Като се има предвид техническият 
експертен опит, необходим за оценяване на предложенията в 
рамките на конкретни действия по програмата, членове на 
комисиите за оценка на такива предложения (наричани по-
нататък „оценяващи комисии“) могат да бъдат външни 
експерти.  При подбора на външните експерти следва да се 
обърне дължимото внимание на техния професионален опит и 
на баланса между половете в съответните комисии.“

2-ра част: „и на баланса между половете в съответните комисии“

член 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и на баланса между 

половете“
2-ра част: тези думи
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приложение І, раздел 1 Направление „Култура“, хоризонтални действия, 
буква е
1-ва част: „сътрудничество, изготвяне и изпълнение на политики в 

областта на културата,“ 
2-ра част: „включително чрез предоставянето на данни и обмен на най-

добри практики, пилотни проекти, и стимули с цел 
утвърждаване на равенството между половете;“

Приложение II, показатели, направление „Култура“, втора алинея
1-ва част: „Брой на хората на изкуството и работещите в секторите на 

културата и творчеството, които преминават отвъд 
националните граници благодарение на подкрепата на 
Програмата, като се посочва държава на произход“ 

2-ра част: „и дял на жените.“

Приложение II, показатели, направление „Медиа“, втора алинея
1-ва част: „Брой на участниците в обучителни дейности, подкрепяни от 

Програмата, които смятат, че благодарение на тези дейности 
са подобрили своите умения и са повишили своята пригодност 
за заетост,“

2-ра част: „посочвайки дела на жените.“

Приложение II, показатели, междусекторно направление, трета алинея
1-ва част: Брой на участниците в действията на лабораториите за 

творчески иновации и междусекторни дейности в подкрепа на 
новинарския медиен сектор, 

2-ра част: „посочвайки дела на жените.“

24. Европейска стратегия за интеграция на енергийните 
системи

Доклад: Christophe Grudler (A9-0062/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след § 2 6 ECR ПГ - 340, 348, 8

§ 3 § оригинале
н текст

ПГ + 561, 114, 21

разд.

1/ПГ + 620, 64, 11

§ 11 § оригинале
н текст

2/ПГ + 399, 285, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 669, 21, 6

2/ПГ + 569, 72, 54

3/ПГ + 568, 74, 54

§ 12 § оригинале
н текст

4/ПГ + 596, 96, 4

§ 13 1 The Left ПГ - 151, 525, 20

разд.

1/ПГ + 623, 15, 57

2/ПГ + 556, 131, 9

§ 14 § оригинале
н текст

3/ПГ + 537, 102, 57

разд.

1/ПГ + 617, 43, 35

§ 15 § оригинале
н текст

2/ПГ + 549, 83, 64

разд.

1/ПГ + 645, 42, 8

§ 16 § оригинале
н текст

2/ПГ + 550, 131, 14

разд.

1/ПГ + 648, 42, 6

2/ПГ + 582, 104, 10

§ 18 § оригинале
н текст

3/ПГ + 592, 50, 54

2 The Left ПГ - 147, 533, 15

разд.

1/ПГ + 559, 69, 67

2/ПГ + 512, 65, 118

§ 20

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 371, 288, 36
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 598, 57, 41

2/ПГ + 514, 174, 8

§ 21 § оригинале
н текст

3/ПГ + 422, 263, 11

разд.

1/ПГ + 632, 26, 38

2/ПГ + 443, 187, 66

3/ПГ + 558, 130, 8

§ 22 § оригинале
н текст

4/ПГ + 548, 90, 58

§ 24 7 ECR ПГ - 271, 384, 40

след § 24 8 ECR ПГ - 274, 375, 42

§ 30 § оригинале
н текст

ПГ + 671, 18, 7

разд.

1/ПГ + 606, 46, 44

§ 34 § оригинале
н текст

2/ПГ + 604, 52, 40

разд.

1/ПГ + 608, 21, 67

§ 37 § оригинале
н текст

2/ПГ + 545, 57, 94

след § 37, 
подзаглавие

9 ECR ПГ + 370, 248, 78

разд.

1/ПГ + 568, 30, 98

2/ПГ + 551, 88, 57

3/ПГ + 531, 139, 25

§ 38 § оригинале
н текст

4/ПГ + 494, 196, 6
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

5/ПГ + 398, 280, 18

§ 39 § оригинале
н текст

ПГ + 535, 119, 42

след § 41 10 ECR ПГ - 323, 352, 21

след позоваване 
38

3 ECR ПГ - 260, 401, 34

разд.

1/ПГ + 620, 68, 7

съображение Б § оригинале
н текст

2/ПГ + 367, 315, 14

4 ECR ПГ - 257, 405, 31след 
съображение Г

5 ECR ПГ - 254, 405, 35

съображение Ж § оригинале
н текст

ПГ + 557, 127, 12

разд.

1/ПГ + 647, 11, 38

съображение К § оригинале
н текст

2/ПГ + 576, 79, 41

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 542, 111, 42

Искания за гласуване поотделно
The Left: § 3
ID: съображение Ж; §§ 30, 39

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Б
1-ва част: „като има предвид, че Комисията е предложила обща цел за 

намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% 
до 2030 г.,“ 

2-ра част: „докато Парламентът е възприел целта за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 60% до 2030 г.;“

The Left:
§ 21
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отбелязва 
предложението на Комисията за свикване на ежегоден 
Европейски форум по въпросите на улавянето, съхранението и 
използването на въглерод като част от Промишления форум 
за чиста енергия с цел по-нататъшно проучване на 
възможностите за насърчаване на такива проекти;“ и 
„например чрез устойчиво управление на горите;“

2-ра част: „отбелязва предложението на Комисията за свикване на 
ежегоден Европейски форум по въпросите на улавянето, 
съхранението и използването на въглерод като част от 
Промишления форум за чиста енергия с цел по-нататъшно 
проучване на възможностите за насърчаване на такива 
проекти;“

3-та част: „например чрез устойчиво управление на горите;“

ECR:
§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че 

принципите на намаляване на емисиите, цифровизация и 
интегриране на енергийната система следва да бъдат 
заложени в целите на регламента и в десетгодишното 
планиране на развитието на мрежата, както и в по-дългия 
график за планиране, съобразен с целта за неутралност по 
отношение на климата, за да се избегнат, наред с другото, 
невъзвръщаеми разходи;“

2-ра част: тези думи

ID:
съображение К
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като същевременно се 

стреми да поддържа разходите за европейските граждани, 
органи и предприятия в реалистични граници,“

2-ра част: тези думи

§ 15
1-ва част: „приветства публикуването на новата стратегия на ЕС за 

възобновяемата енергия от разположени в морето 
инсталации; подчертава, че бързото развитие на енергията от 
възобновяеми източници в морето е от решаващо значение за 
постигането на нашата цел за капацитет за енергия от 
възобновяеми източници до 2030 г.; счита, че тази стратегия е 
възможност за увеличаване на производството на 
електроенергия от възобновяеми източници, за увеличаване 
на прякото използване на електроенергия и за подкрепа на 
непряката електрификация, например чрез водород и 
синтетични горива;“
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2-ра част: „поради това призовава за цялостно преразглеждане на 
законодателството на ЕС относно енергийната 
инфраструктура и целенасочено преразглеждане на 
съответните насоки за държавна помощ с цел насърчаване на 
разгръщането на всички източници на енергия от 
възобновяеми източници; посочва потенциала на гражданите, 
промишлеността и публичния сектор да използват 
допълнително слънчевата енергия на равнище 
разпределение; призовава държавите членки да опростят 
процедурите за издаване на разрешения и да премахнат 
административните пречки пред производството на енергия 
от възобновяеми източници;“

§ 18
1-ва част: „приветства приемането на стратегията „Вълна на саниране 

за Европа“, която ще ускори въвеждането на мерки за 
енергийна и ресурсна ефективност и по-голямо навлизане на 
възобновяемите енергийни източници в сградите в целия ЕС; 
призовава Комисията и държавите членки да вземат предвид 
полезните взаимодействия между енергийния сектор и 
строителния сектор, за да се постигне неутралност по 
отношение на климата;“ с изключение на думите: „която ще 
ускори въвеждането на мерки за енергийна и ресурсна 
ефективност и по-голямо навлизане на възобновяемите 
енергийни източници в сградите в целия ЕС;“

2-ра част: „която ще ускори въвеждането на мерки за енергийна и 
ресурсна ефективност и по-голямо навлизане на 
възобновяемите енергийни източници в сградите в целия ЕС;“

3-та част: „подчертава, че обновяването на съществуващия сграден 
фонд ще допълва декарбонизацията на производството на 
енергия;“

§ 34
1-ва част: „подчертава ролята, която може да играе електрическата 

мобилност като форма на интелигентна интеграция на 
секторите на енергетиката и транспорта чрез отключване на 
капацитет за гъвкавост; подчертава, че електрификацията на 
транспортния сектор има потенциала да увеличи енергийната 
стратегическа автономност на Съюза чрез намаляване на 
необходимостта от вносни изкопаеми горива;“

2-ра част: „подчертава потенциала за съхранение и гъвкавост на 
внедряването на технологии от типа „превозно средство към 
мрежа“ и отбелязва, че това ще изисква оперативната 
съвместимост на енергийните системи и електрическите 
превозни средства;“

§ 37
1-ва част: „потвърждава ключовата роля на Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия в 
интегрирането на енергийната система и прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на енергетиката;“

2-ра част: „призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че 
на агенцията се предоставят достатъчно средства за 
изпълнение на нейните задачи;“
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Verts/ALE:
§ 11
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „повторната употреба 

на отпадъци, особено енергия и“ и „подчертава устойчивото 
производство на енергия от селското стопанство, 
потреблението на храни и горското стопанство;“

2-ра част: тези думи

ECR, ID:
§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „приветства факта, че 

районните отоплителни и охладителни мрежи ще бъдат 
допустими за финансиране съгласно преразгледания 
Регламент за Механизма за свързване на Европа, и призовава 
за включването им като потенциални проекти от общ интерес 
съгласно Регламента за трансевропейската енергийна мрежа 
(TEN-E);“, „освен това призовава Комисията да вземе предвид 
топлинната инфраструктура и топлинното акумулиране при 
разработването на десетгодишните планове за развитие на 
мрежата както за Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи за електроенергия, така и за Европейската 
мрежа на операторите на преносни системи за газ;“ и 
„отбелязва със загриженост ниския процент на заместване на 
старите и неефективни отоплителни системи;“

2-ра част: „приветства факта, че районните отоплителни и охладителни 
мрежи ще бъдат допустими за финансиране съгласно 
преразгледания Регламент за Механизма за свързване на 
Европа, и призовава за включването им като потенциални 
проекти от общ интерес съгласно Регламента за 
трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E);“

3-та част: „освен това призовава Комисията да вземе предвид 
топлинната инфраструктура и топлинното акумулиране при 
разработването на десетгодишните планове за развитие на 
мрежата както за Европейската мрежа на операторите на 
преносни системи за електроенергия, така и за Европейската 
мрежа на операторите на преносни системи за газ;“

4-та част: „отбелязва със загриженост ниския процент на заместване на 
старите и неефективни отоплителни системи;“
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§ 38
1-ва част: „припомня, че основната цел на действията на ЕС в областта 

на енергетиката е да се гарантира правилното 
функциониране на пазара предвид необходимостта от 
опазване и подобряване на околната среда; призовава 
Комисията да предприеме мерките, необходими за 
гарантиране на доброто функциониране на енергийните 
пазари, да гарантира пълното прилагане на достиженията на 
правото на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар, 
включително пакета за чиста енергия, да приведе правата на 
потребителите в секторите на природния газ и централното 
отопление в съответствие с тези на потребителите на 
електроенергия и да им помогне да допринесат за 
декарбонизацията на икономиката; подчертава, че е важно 
клиентите да бъдат насочвани към най-ефективния в 
енергийно и икономическо отношение вариант за 
декарбонизация въз основа на цени, които отразяват 
правилно всички разходи на използвания енергиен носител; 
приветства инициативата за преразглеждане на Директива 
2003/96/ЕО относно данъчното облагане на енергийните 
продукти и електроенергията и превръщането ѝ в инструмент, 
който да приведе данъчните политики в съответствие с 
целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 
2050 г.; призовава Комисията и държавите членки да 
интегрират в тази директива целите, свързани с климата; 
подчертава необходимостта да се преразгледа нейният 
обхват и да се направи разграничаване между изкопаемите, 
нисковъглеродните и възобновяемите газове, за да се 
стимулира разработването на устойчиви алтернативи; 
призовава държавите членки да премахнат неоправданите 
данъци и налози, за да се гарантира, че данъчното облагане е 
хармонизирано, да се насърчат чистите иновативни 
технологии и да се осигурят конкурентни цени на енергията в 
Европа;“ с изключение на думите: „подчертава, че е важно 
клиентите да бъдат насочвани към най-ефективния в 
енергийно и икономическо отношение вариант за 
декарбонизация въз основа на цени, които отразяват 
правилно всички разходи на използвания енергиен носител;“, 
„приветства инициативата за преразглеждане на Директива 
2003/96/ЕО относно данъчното облагане на енергийните 
продукти и електроенергията и превръщането ѝ в инструмент, 
който да приведе данъчните политики в съответствие с 
целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 
2050 г.; призовава Комисията и държавите членки да 
интегрират в тази директива целите, свързани с климата;“ и 
„за да се гарантира, че данъчното облагане е хармонизирано, 
да се насърчат чистите иновативни технологии и“

2-ра част: „подчертава, че е важно клиентите да бъдат насочвани към 
най-ефективния в енергийно и икономическо отношение 
вариант за декарбонизация въз основа на цени, които 
отразяват правилно всички разходи на използвания енергиен 
носител;“
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3-та част: „приветства инициативата за преразглеждане на Директива 
2003/96/ЕО относно данъчното облагане на енергийните 
продукти и електроенергията и превръщането ѝ в инструмент, 
който да приведе данъчните политики в съответствие с 
целите в областта на енергетиката и климата за 2030 г. и 
2050 г.; призовава Комисията и държавите членки да 
интегрират в тази директива целите, свързани с климата;“

4-та част: „за да се гарантира, че данъчното облагане е хармонизирано, 
да се насърчат чистите иновативни технологии и“

5-та част: „призовава държавите членки да работят за постепенното 
премахване на преките и непреките субсидии за изкопаеми 
горива;“

The Left, ID:
§ 14
1-ва част: „подчертава значението на предварителната оценка и 

предвиждането на необходимостта от мерки за енергийна 
ефективност, системна интеграция или нова инфраструктура 
за производство на енергия, взаимосвързаност, пренос, 
разпределение, съхранение и преобразуване, за да се 
оптимизира използването на съществуващата енергийна 
инфраструктура в една неутрална по отношение на климата 
икономика, като същевременно се гарантира нейната 
икономическа, екологична и социална жизнеспособност и 
ефективност на разходите, като същевременно се избягват 
ефектите на зависимост и блокираните активи;“

2-ра част: „подчертава значението на спазването на принципа на 
технологична неутралност сред технологиите, необходими за 
постигане на неутралност по отношение на климата, тъй като 
някои от технологиите, които ще бъдат необходими в 
обозримо бъдеще, все още изискват инвестиции в 
научноизследователска и развойна дейност;“

3-та част: „изисква всеки инфраструктурен проект да включва 
алтернативен сценарий, който се основава на намаляване на 
търсенето и/или секторна интеграция, преди да бъде 
изграден;“

§ 22
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „основани на принципа 

на технологична неутралност сред технологиите, необходими 
за постигане на неутралност по отношение на климата“, 
„основно чрез електрификация“ и „и инфраструктура за 
алтернативни горива“

2-ра част: „основани на принципа на технологична неутралност сред 
технологиите, необходими за постигане на неутралност по 
отношение на климата“

3-та част: „основно чрез електрификаци“
4-та част: „и инфраструктура за алтернативни горива“

PPE, ID:
§ 20
1-ва част: „приветства приемането на европейската стратегия за 

използването на водорода;“
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2-ра част: „подчертава, че следва да се даде приоритет на изграждането 
на верига за доставки на водород от възобновяеми източници 
в Европа, за да се насърчат предимствата за пионерите в 
областта, конкурентоспособността на индустрията, както и 
сигурността на енергийното снабдяване; изразява убеждение, 
че възобновяемият и декарбонизираният водород могат да 
спомогнат за намаляване на постоянните емисии като 
например тези от промишлени процеси и тежкотоварния 
транспорт, при които пряката електрификация може да бъде 
ограничена поради ниска ефективност на разходите или 
технически, социални и екологични причини; припомня 
необходимостта от ускоряване на декарбонизацията на 
съществуващото производство на водород; подкрепя 
стартирането на важни проекти от общоевропейски интерес в 
областта на водорода; призовава Комисията да разработи 
всеобхватна рамка за класификация и сертифициране на 
превозвачите на газ въз основа на критериите за намаляване 
на емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл и 
за устойчивост, в съответствие с подхода, определен в 
Директива(ЕС) 2018/2001 за насърчаване на използването на 
енергия от възобновяеми източници; подчертава, че подобна 
класификация е от изключително значение за участниците на 
пазара, органите и потребителите; подчертава 
необходимостта от разработване на стабилна рамка и 
подходяща базова линия, за да се гарантира, че се разполага 
достатъчен допълнителен капацитет за производство на 
енергия от възобновяеми източници пропорционално на 
необходимостта от водород от възобновяеми източници; 
призовава Комисията да вземе предвид това разнообразие от 
потребности в предстоящите си законодателни предложения; 
призовава Комисията да гарантира лоялна и ефективна 
конкуренция между водорода, внасян от международни 
партньори, и водорода, който се произвежда в ЕС;“ с 
изключение на думите: „и подходяща базова линия“

3-та част: тези думи

25. Европейска стратегия за водорода

Доклад: Jens Geier (A9-0116/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

11 ID ПГ - 307, 376, 10§ 1

29 ECR ПГ - 267, 358, 69

разд.§ 3 § оригинале
н текст

1/ПГ + 657, 26, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 540, 139, 16

30 ECR ПГ - 264, 389, 42

23 PPE ПГ - 290, 387, 18

12 ID ПГ - 310, 376, 7

8 Verts/ALE ПГ - 151, 530, 13

§ 4

28 членове на 
ЕП

ПГ - 286, 341, 65

разд.

1/ПГ + 680, 9, 6

§ 5 § оригинале
н текст

2/ПГ + 369, 316, 10

§ 6 13 ID ПГ - 292, 381, 20

§ 8 1 Renew ПГ - 228, 443, 23

§ 9 14=
31=

ID
ECR

ПГ - 308, 371, 16

§ 10 24=
32=

PPE
ECR

ПГ - 343, 343, 9

15 ID ПГ - 307, 374, 12

33 ECR ПГ - 268, 362, 65

разд.

1/ПГ + 634, 10, 50

2/ПГ - 302, 381, 12

3/ПГ + 392, 295, 8

§ 11

§ оригинале
н текст

4/ПГ + 377, 302, 16

25 PPE ПГ - 291, 345, 59

16 ID ПГ - 311, 374, 8

разд.

§ 12

§ оригинале
н текст

1/ПГ + 679, 7, 9
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 361, 309, 25

34 ECR ПГ - 329, 357, 9§ 15

17=
26=

ID
PPE

ПГ - 335, 349, 11

6 Verts/ALE ПГ - 144, 530, 20

4 The Left ПГ - 58, 624, 12

18 ID ПГ - 310, 375, 8

35 ECR ПГ - 312, 373, 10

разд.

1/ПГ + 609, 28, 58

2/ПГ + 514, 171, 10

3/ПГ + 471, 203, 21

§ 18

§ оригинале
н текст

4/ПГ + 426, 259, 10

разд.

1/ПГ - 338, 347, 10

36 ECR

2/ПГ + 409, 266, 20

§ 19

19 ID ПГ ↓

§ 20 37 ECR ПГ - 312, 369, 14

разд.

1/ПГ + 626, 61, 8

§ 21 § оригинале
н текст

2/ПГ + 552, 83, 60

разд.

1/ПГ + 593, 78, 24

§ 23 § оригинале
н текст

2/ПГ + 394, 236, 65

20 ID ПГ - 302, 383, 8§ 36

38 ECR ПГ - 322, 365, 8
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Гласуван
е

Гласове чрез 
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бележки

разд.

1/ПГ + 626, 59, 10
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2/ПГ + 435, 248, 12

2 Renew ПГ - 61, 561, 72

5 The Left ПГ - 145, 540, 10

39 ECR ПГ - 310, 374, 10

разд.

1/ПГ + 604, 82, 9

§ 40

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 528, 155, 12

разд.

1/ПГ + 664, 23, 8

§ 42 § оригинале
н текст

2/ПГ + 480, 205, 10

7 Verts/ALE ПГ - 119, 522, 53

разд.

1/ПГ + 607, 79, 8

2/ПГ + 526, 157, 12

§ 44

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 535, 134, 26

40 ECR ПГ - 281, 355, 59§ 51

21 ID ПГ - 248, 373, 72

22 ID ПГ - 311, 374, 7

разд.

1/ПГ + 635, 16, 44

2/ПГ + 434, 253, 8

§ 52

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 422, 264, 9
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Автор ПГ и 
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Гласуван
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Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 
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разд.

1/ПГ + 616, 27, 52

2/ПГ + 385, 302, 8
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§ 53 § оригинале
н текст

4/ПГ + 371, 306, 18

§ 63 27 PPE ПГ - 321, 361, 13

след позоваване 
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9 ID ПГ - 298, 371, 23

10 ID ПГ - 285, 386, 21

разд.

1/ПГ + 612, 77, 6

съображение Б

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 364, 317, 14

съображение В § оригинале
н текст

ПГ + 452, 223, 20

разд.

1/ПГ + 611, 22, 62
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н текст

2/ПГ + 382, 247, 66

съображение Е 3 The Left ПГ - 62, 615, 18

разд.

1/ПГ + 666, 21, 8

съображение П § оригинале
н текст

2/ПГ + 610, 78, 7

съображение Х § оригинале
н текст

ПГ + 631, 7, 56

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 411, 135, 149

Искания за гласуване поотделно
ID: съображение В, Х

Искания за разделно гласуване
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PPE:
§ 36
1-ва част: „насърчава Комисията и държавите членки да направят 

научно обоснована оценка на възможността за промяна на 
предназначението на съществуващите газопроводи за 
преноса на чист водород и подземното съхранение на 
водород, като се вземат предвид различни фактори, като 
например анализ на разходите и ползите, както от 
технологична, така и от регулаторна гледна точка, 
интегрираност на системите в общ план и дългосрочна 
ефективност на разходите; отбелязва, че промяната на 
предназначението на целесъобразно разположена газова 
инфраструктура, която вече съществува или е в процес на 
разработване, би могла да увеличи максимално 
ефективността на разходите, да сведе до минимум 
използването на земята и ресурсите и инвестиционните 
разходи и да сведе до минимум социалното въздействие; 
подчертава, че промяната на предназначението на газовата 
инфраструктура може да бъде от значение за използването на 
водород в приоритетните сектори на отраслите с високи 
емисии, включително връзки между промишлени обекти и 
мултимодални транспортни центрове, като се има предвид 
необходимостта от пренос на водород чрез най-ефикасните 
средства; настоятелно призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че всяка потенциална бъдеща газова 
инфраструктура е съвместима с чистия водород; призовава 
Комисията да оцени къде понастоящем се използва 
смесването на водород и да направи научна оценка на 
неговото бъдещо търсене за задоволяване на доказаните 
промишлени нужди от водород,“

2-ра част: „както и на неговите предимства и недостатъци, с оглед 
определяне на инфраструктурните нужди, като същевременно 
се избягва блокирането на активи;“

§ 53
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да се съсредоточи 

върху разработването на водород от възобновяеми източници 
и“ „възобновяеми“ (второ споменаване) и „и подпомаган от 
независим орган от научни експерти и да има за цел да 
определя пътищата за преход и да предоставя насоки за 
нуждите от водород;“

2-ра част: „да се съсредоточи върху разработването на водород от 
възобновяеми източници и“

3-та част: „възобновяеми“ (второ споменаване)
4-та част: „и подпомаган от независим орган от научни експерти и да 

има за цел да определя пътищата за преход и да предоставя 
насоки за нуждите от водород;“

The Left:
§ 3
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1-ва част: „подчертава значението на устойчивата и неутрална по 
отношение на климата енергийна система, основаваща се на 
принципите за енергийна ефективност, ефективност по 
отношение на разходите, финансова достъпност и сигурност 
на доставките; подчертава, че енергоспестяването и 
принципът за поставяне на енергийната ефективност на 
първо място следва да имат предимство, без да се 
възпрепятства разработването на иновативни пилотни и 
демонстрационни проекти; отбелязва, че пряката 
електрификация от възобновяеми източници е по-ефективна 
по отношение на разходите, ресурсите и енергията от 
водорода, но също така отбелязва, че фактори като 
сигурността на доставките, техническата осъществимост и 
съображенията, свързани с енергийната система, следва да 
бъдат взети предвид при определянето на начина, по който 
даден сектор следва да се декарбонизира;“

2-ра част: „подчертава в тази връзка значението на принципа на 
технологична неутралност за постигането на неутрален по 
отношение на климата ЕС;“

ECR:
§ 5
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „възобновяеми“
2-ра част: тази дума

§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отбелязва, че 

настоящата система за гаранции за произхода на 
електроенергията от възобновяеми източници не привлича 
необходимите инвестиции за допълнителен капацитет;“

2-ра част: тези думи

§ 42
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „призовава Комисията 

да оцени възможността за признаване на стоманата, 
произведена с водород от възобновяеми източници, като 
положителен принос за постигането на целите за намаляване 
на емисиите на CO2 за целия автомобилен парк;“

2-ра част: тези думи

§ 52
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „възобновяеми“ (две 

споменавания)
2-ра част: „възобновяеми“ (първо споменаване)
3-та част: „възобновяеми“ (второ споменаване)

ID:
съображение Д
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за да се премахнат 

постепенно изкопаемите горива във възможно най-кратък 
срок и да се гарантира конкурентоспособността на 
промишлеността на ЕС;“

2-ра част: тези думи
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съображение П
1-ва част: „като има предвид, че електрическите автомобили с 

акумулаторни батерии имат потенциал да заемат значителна 
част от пазара за лични превозни средства;“

2-ра част: „като има предвид, че тежкотоварният транспорт е сектор, в 
който декарбонизирането е трудно и възможностите за пряка 
електрификация са ограничени поради ниската ефективност 
на разходите и поради технически причини; като има предвид, 
че акумулаторните батерии са причина за практически 
проблеми при тежкотоварните превозни средства, влаковете 
по неелектрифицирани линии, товарните кораби и самолетите 
и че това ще създаде възможности за други енергоносители, 
като например водород, тъй като водородът позволява 
съхранението на големи количества енергия на борда на 
превозното средство или плавателния съд и бързо 
презареждане, ако е необходимо, и отделя само вода като 
отработен продукт;“

§ 21
1-ва част: „подчертава, че водородната икономика изисква значителни 

допълнителни количества енергия от възобновяеми източници 
на достъпни цени и съответната инфраструктура за 
производството на енергия от възобновяеми източници и за 
нейното транспортиране до обектите за производство на 
водород, както и за транспортирането на произведения 
водород до крайните потребители;“

2-ра част: „призовава Комисията и държавите членки да започнат 
разгръщането на достатъчен допълнителен капацитет за 
енергия от възобновяеми източници, за да се захранва 
електрифицирането и производството на водород от 
възобновяеми източници, наред с другото чрез опростяване на 
процедурите за издаване на разрешения, и да развиват 
трансгранични партньорства въз основа на възможностите, с 
които разполагат различните региони за производство на 
енергия от възобновяеми източници и водород от 
възобновяеми източници;“
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§ 23
1-ва част: „призовава за преразглеждане на Директивата за данъчно 

облагане на енергийните продукти и електроенергията; 
призовава държавите членки да разгледат възможността за 
намаляване на данъците и налозите върху енергията от 
възобновяеми източници в целия ЕС, по целесъобразност, да 
премахнат двойното облагане с данъци и такси върху 
електроенергията, произведена от съоръжения за 
производство на водород, които са пречка за по-нататъшното 
разгръщане на водорода, и да засилят финансовите стимули 
за производство на енергия от възобновяеми източници,“ 

2-ра част: „като същевременно продължават да работят за 
постепенното премахване на субсидиите за изкопаеми горива, 
на освобождаването от данъци и налози;“

Verts/ALE:
изменение 36
1-ва част: „подчертава значението на декарбонизацията на 

производството на водород от изкопаеми горива, като се 
акцентира върху най-чистите технологии по отношение на 
устойчивостта и емисиите на парникови газове; настоятелно 
призовава Комисията и държавите членки да започнат да 
планират този преход внимателно, така че производството на 
водород от изкопаеми горива да започне да намалява бързо и 
предвидимо и по този начин да се избегне удължаването на 
жизнения цикъл на производствените съоръжения, 
използващи изкопаеми горива;“

2-ра част: „отбелязва, че редица обекти за производство на водород от 
изкопаеми горива се намират в територии в процес на 
справедлив преход, и подчертава, че ефективните мерки за 
подкрепа следва да бъдат насочени към декарбонизацията на 
съществуващото производство на водород от изкопаеми 
горива; настоятелно призовава мерките, насочени към 
развитие на европейската водородна икономика, да водят не 
до затваряне на тези производствени обекти, а до тяхната 
модернизация и по-нататъшно развитие, което ще се отрази 
благоприятно на регионите, като осигури местно 
производство на устойчив енергиен носител, ще спомогне за 
намаляване на емисиите на парникови газове и ще допринесе 
за преквалификацията и допълнителните възможности за 
заетост на местната работна сила;“

PPE, ECR:
съображение Б
1-ва част: „като има предвид, че Комисията предложи увеличаване на 

целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове 
до 2030 г. до най-малко 55% под равнищата от 1990 г.,“ 

2-ра част: „и като има предвид, че Парламентът подкрепи целта за 
намаляване на емисиите на парникови газове с 60% под 
равнищата от 1990 г. до 2030 г.;“

PPE, Verts/ALE:
§ 11
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в контекста на 
преразглеждането на Директивата за енергията от 
възобновяеми източници“, „със стабилни и прозрачни 
критерии за устойчивост“, „с цел също така да се мобилизират 
инвестиции в достатъчно допълнително производство на 
електроенергия от възобновяеми източници;“

2-ра част: „в контекста на преразглеждането на Директивата за 
енергията от възобновяеми източници“

3-та част: „със стабилни и прозрачни критерии за устойчивост“
4-та част: „с цел също така да се мобилизират инвестиции в достатъчно 

допълнително производство на електроенергия от 
възобновяеми източници;“

The Left, Verts/ALE:
§ 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като същевременно 

признава, че нисковъглеродният водород е свързваща 
технология в краткосрочен и средносрочен план;“ с 
изключение на думите: „и средносрочен“ „нисковъглероден 
водород“ (трето споменаване),  „до момента, в който 
водородът от възобновяеми източници може да изпълнява 
тази роля самостоятелно“ и „и икономическите“

2-ра част: „като същевременно признава, че нисковъглеродният водород 
е свързваща технология в краткосрочен и средносрочен 
план;“ с изключение на думите: „и средносрочен“

3-та част: „и средносрочен“
4-та част: „нисковъглероден водород“ (трето споменаване), „до 

момента, в който водородът от възобновяеми източници може 
да изпълнява тази роля самостоятелно“ и „и икономическите“

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

водород“
2-ра част: тези думи

§ 44
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „а след като те станат 

напълно налични, евентуално да започне“ и „тежкотоварни 
превозни средства, във“

2-ра част: „а след като те станат напълно налични, евентуално да 
започне“

3-та част: „тежкотоварни превозни средства, във“
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26. Защитата на правата на човека и външната политика на ЕС 
в областта на миграцията

Доклад: Tineke Strik (A9-0060/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

6 ID ПГ - 86, 593, 8

Предложение за 
резолюция за 
заместване

7 ECR ПГ - 110, 522, 55

§ 13 2 членове на 
ЕП

ПГ - 322, 347, 18

§ 15 3 членове на 
ЕП

ПГ + 344, 336, 7

§ 20 4 членове на 
ЕП

ПГ - 285, 346, 56

разд.

1/ПГ + 682, 0, 5

2/ПГ + 401, 249, 37

§ 25 § оригинале
н текст

3/ПГ + 541, 42, 104

§ 27 5 членове на 
ЕП

ПГ - 303, 356, 28

разд.

1/ПГ + 510, 163, 11

2/ПГ + 344, 321, 19

3/ПГ + 503, 164, 17

§ 28 § оригинале
н текст

4/ПГ + 503, 171, 9

след позоваване 
40

1 членове на 
ЕП

ПГ + 295, 286, 106

разд.съображение Д § оригинале
н текст

1/ПГ + 534, 100, 53
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 363, 308, 16

Предложение за резолюция
(комисия AFET)
(целия текст)

ПГ + 358, 309, 26

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
съображение Д
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително по 

външните граници на ЕС“
2-ра част: тези думи

§ 25
1-ва част: „призовава Комисията да докладва редовно и публично на 

Парламента относно финансирането на програми за 
сътрудничество в областта на миграцията в трети държави и 
тяхното въздействие върху правата на човека, и относно 
начините, по които съответното финансиране е било 
използвано от партньорските държави, включително в 
рамките на работната група по външните финансови 
инструменти на комисията по външни работи;“

2-ра част: „изразява съжаление, че Парламентът се участва в контрола 
на извънредните фондове, включително на Доверителния 
фонд на ЕС за външни дейности;“

3-та част: „призовава на Парламента да бъде предоставена по-
значителна роля в наблюдението на въздействието от 
използването на средства от ЕС върху правата на човека в 
съответните трети държави;“
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§ 28
1-ва част: „припомня ангажимента на ЕС и неговите държави членки в 

рамките на Глобалния пакт за бежанците да споделят 
отговорността за ефективната и цялостна закрила на 
бежанците и да облекчат натиска върху приемащите 
държави; подчертава в тази връзка, че ЕС и неговите държави 
членки следва да увеличат ангажиментите за презаселване“

2-ра част: „като гарантират, че презаселването не зависи от 
сътрудничеството на транзитната държава в областта на 
обратното приемане или граничния контрол,“

3-та част: „и да засилят безопасните и законни пътища и да 
предотвратят принудителното връщане на бежанци от 
приемащите държави;  призовава ЕС и неговите държави 
членки да допринасят за по-структурно и значително 
финансиране на общностите и държавите, приемащи повечето 
бежанци;“

4-та част: „отново подчертава значението на пълното изпълнение на 23-
те цели на Глобалния пакт за безопасна, организирана и 
законна миграция; счита, че Парламентът трябва да 
упражнява подходящ контрол на изпълнението на двата пакта 
от страна на ЕС;“

Разни

Isabel Wiseler-Lima (PPE) оттегли своята подкрепа за изменения 1, 2, 3 и 5.

Tom Vandenkendelaere (PPE) оттегли своята подкрепа за изменения 1, 2, 3, 4 
и 5

27. Доклади на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Турция

Доклад: Nacho Sánchez Amor (A9-0153/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 2 8 ID ПГ - 115, 562, 10

разд.

1/ПГ + 520, 72, 97

§ 6 § оригинале
н текст

2/ПГ + 485, 89, 115
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 7 § оригинале
н текст

ПГ + 557, 101, 31

§ 9 9 ID ПГ - 98, 561, 28

§ 21 4 S&D ПГ + 597, 53, 39

след § 21 1 Renew ПГ + 429, 168, 89

§ 30 10 ID ПГ - 325, 345, 15

разд.

1/ПГ - 299, 351, 37

§ 45 2 Renew

2/ПГ + 598, 53, 35

след § 60 3 Renew ПГ + 453, 193, 38

разд.

1/ПГ + 518, 153, 17

2/ПГ + 673, 9, 7

3/ПГ + 515, 136, 38

§ 62 § оригинале
н текст

4/ПГ + 602, 50, 37

§ 63 § оригинале
н текст

ПГ + 511, 149, 28

§ 64 § оригинале
н текст

ПГ + 542, 88, 59

след § 66 6 PPE ПГ + 438, 123, 128

5 S&D ПГ + 642, 15, 32§ 69

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

след 
съображение А

7 ID ПГ - 118, 558, 11

разд.

1/ПГ + 594, 23, 72

съображение Г § оригинале
н текст

2/ПГ - 223, 397, 69
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 480, 64, 150

Искания за гласуване поотделно
The Left: §§ 7, 64, 69
Renew: § 63
ID: § 62

Искания за разделно гласуване
The Left:
съображение Г
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че в 

предишния си годишен доклад Парламентът подчерта своята 
загриженост относно събитията в Турция и сериозното 
отстъпление и призова Турция да се въздържа от всякакви 
действия, които биха нарушили суверенитета и суверенните 
права на държави – членки на ЕС, както и от провокации, 
които биха навредили на перспективата за конструктивен и 
искрен диалог, и призова Комисията и държавите членки 
официално да преустановят преговорите за присъединяване с 
Турция в съответствие с рамката за преговори; като има 
предвид, че Парламентът остава ангажиран с провеждането 
на демократичен и политически диалог с Турция; като има 
предвид, че Парламентът многократно призова за отварянето 
на глава 23 „Съдебна система и основни права“ и глава 24 
„Правосъдие, свобода и сигурност“ в момент, когато турското 
правителство беше поело ангажимент за провеждане на 
сериозни реформи; като има предвид, че фактът, че 
инструментите за присъединяване не могат да се използват в 
най-пълна степен поради продължаващото блокиране от 
страна на Съвета, е достоен за дълбоко съжаление;“

2-ра част: тези думи

§ 62
1-ва част: „подчертава, че модернизирането на митническия съюз ще 

бъде от полза и за двете страни и ще запази икономическата 
и нормативната обвързаност на Турция с ЕС, в допълнение 
към създаването на нова възможност за положителен диалог 
и сътрудничество, тъй като осигурява по-добра регулаторна 
рамка за инвестициите на ЕС в Турция, включително 
механизъм за разрешаване на спорове, и представлява 
катализатор за създаването на повече заетост в ЕС и Турция и 
за проекти за сътрудничество в рамките на Европейския зелен 
пакт;“
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2-ра част: „подчертава, че при настоящите обстоятелства – включително 
нарастващия списък на отклоненията на Турция от 
настоящите ѝ задължения, факта, че понастоящем ЕС и 
Турция провеждат спор пред Световната търговска 
организация, или неприемливите призиви за бойкот на 
държавите – членки на ЕС –модернизирането на митническия 
съюз изглежда особено трудно,“ 

3-та част: „но счита, че следва да се остави отворена врата за 
улесняване на конструктивните усилия и възобновяването на 
диалога по всички нерешени въпроси и за проучване на 
условията за модернизиране на митническия съюз;“

4-та част: „отново заявява, че тази модернизация трябва да се основава 
на строги условия, свързани с правата на човека и основните 
свободи, както е предвидено в критериите от Копенхаген за 
добросъседски отношения с ЕС и всички негови държави 
членки, както и на своето недискриминационно прилагане; в 
този смисъл припомня, че настоящият митнически съюз няма 
да достигне пълния си потенциал, докато Турция изцяло не 
приложи, по отношение на всички държави членки, 
допълнителния протокол за разширяване на Споразумението 
от Анкара до всички държави членки без резерви и по 
недискриминационен начин, както и докато и не премахне 
всички съществуващи пречки пред търговията;“

Renew:
§ 6
1-ва част: „изразява съжаление, че след последния доклад на 

Парламента положението далеч не се е подобрило, а се е 
влошило още повече, що се отнася до вътрешните, 
институционалните и външните политики; поради това твърдо 
настоява, че ако наблюдаваната отрицателна тенденция не 
бъде спешно и последователно обърната, Комисията следва 
да препоръча в съответствие с Рамката за преговори от 
октомври 2005 г. преговорите за присъединяване с Турция да 
бъдат официално прекратени, за да могат двете страни да 
преразгледат по реалистичен начин и чрез структуриран и 
всеобхватен диалог на високо равнище целесъобразността на 
настоящата рамка и нейната способност да функционира или, 
ако е необходимо, да проучат възможни нови модели за 
бъдещи отношения;“

2-ра част: „признава, че при всички случаи преговорите следва да се 
водят по добросъвестен начин и не следва да бъдат 
отклонявани или отменяни въз основа на чисто културни или 
религиозни мотиви;“

S&D:
изменение 2
1-ва част: „изразява съжаление относно неотдавнашния инцидент с 

„дивангейт“ в Анкара, който породи сериозни съмнения 
относно зачитането на ЕС, на жените и на равенството между 
половете от страна на настоящото турско ръководство;“

2-ра част: „призовава всякакви нови отношения с Турция да се основават 
на основни демократични ценности, включително зачитане на 
правата на жените;“
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28. Доклади на Комисията за 2019 г. и 2020 г. относно Черна 
гора

Доклад: Tonino Picula (A9-0131/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 3 6 S&D, PPE ПГ + 565, 39, 86

§ 9 7 S&D, PPE ПГ + 657, 2, 32

§ 16 8 S&D, PPE ПГ + 633, 30, 28

разд.

1/ПГ + 578, 50, 62

§ 21 § оригинале
н текст

2/ПГ + 583, 2, 105

§ 22 10 S&D, PPE ПГ + 648, 4, 39

след § 22 1 Verts/ALE ПГ + 418, 264, 7

11 S&D, PPE ПГ + 625, 28, 38§ 31

2 Verts/ALE ПГ ↓

3 Verts/ALE ПГ + 408, 226, 57§ 34

12 S&D, PPE ПГ + 543, 87, 61

§ 38 13 S&D, PPE ПГ + 547, 54, 89

§ 39 14 S&D, PPE ПГ + 636, 21, 34

разд.

1/ПГ + 654, 32, 4

§ 40 § оригинале
н текст

2/ПГ + 549, 63, 77

разд.

1/ПГ + 629, 11, 49

§ 41 § оригинале
н текст

2/ПГ + 582, 41, 66
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 538, 98, 52

2/ПГ + 525, 105, 58

§ 43 § оригинале
н текст

3/ПГ + 586, 27, 75

§ 45 § оригинале
н текст

ПГ + 565, 37, 88

§ 47 15 S&D, PPE ПГ + 649, 24, 18

след § 47 4 Verts/ALE ПГ + 622, 19, 43

§ 49 16 S&D, PPE ПГ + 651, 5, 30

§ 57 § оригинале
н текст

ПГ + 636, 44, 10

разд.

1/ПГ + 658, 28, 4

§ 65 § оригинале
н текст

2/ПГ + 560, 79, 51

§ 71 5 Verts/ALE ПГ + 509, 62, 118

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 595, 66, 34

Искания за гласуване поотделно
ECR: §§ 45, 57

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 21
1-ва част: „изразява дълбока загриженост относно тълкуването на 

Конституцията от страна на Съдебния съвет, което оправдава 
незаконното преназначаване на председателите на съдилища 
за повече от два мандата;“

2-ра част: „отбелязва, че председателят на Върховния съд и 
председателите на първоинстанционните съдилища в Бар, 
Котор и Плав подадоха оставка, след като съдиите с 
множество мандати бяха призовани да подадат оставка, като 
по този начин се съобразиха с добрата европейска практика и 
демократични стандарти;“

§ 40
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да гарантират 
цялостно прилагане на стандартите, определени в 
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от 
Истанбул), включително чрез увеличаване на броя на добре 
обучените и чувствителни към аспектите на пола служители 
на правоприлагащите органи и съдии, за да се гарантира 
правилното разследване и наказателно преследване на 
престъпленията, свързани с домашно насилие, и да“ 

2-ра част: тези думи

§ 41
1-ва част: „изразява загриженост във връзка с ограничените резултати 

от съществуващите политики и проекти, насочени към 
насърчаване на участието на жените на пазара на труда, в 
изготвянето на политики и в политическата сфера и към 
справяне с уязвимостта в областта на заетостта и социалните 
политики; във връзка с това изразява съжаление относно 
намаляващия брой на жените народни представите и липсата 
на балансирано от гледна точка на пола политическо 
представителство в изборите и в новата Skupština;“

2-ра част: „призовава за предприемане на необходимите правни и 
политически мерки за насърчаване на участието на жените в 
политиката;“

§ 65
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „жените, семействата с 

един родител и уязвимите групи, като например ромите, 
гюптите, ЛГБТИ лицата, хората с увреждания и други“

2-ра част: тези думи

PPE, ECR:
§ 43
1-ва част: „приветства напредъка в защитата на правата на ЛГБТИ и 

факта, че Черна гора е първата държава в региона, която 
прие законодателство за партньорствата между лица от един 
и същи пол; призовава органите да гарантират изпълнението 
на всички необходими условия за неговото подходящо 
прилагане; подчертава, че положението на транссексуалните 
и небинарните лица трябва да бъде подобрено; приветства 
мирното провеждане на гей парада през 2019 г.;“ с 
изключение на думите: „и факта, че Черна гора е първата 
държава в региона, която прие законодателство за 
партньорствата между лица от един и същи пол;“

2-ра част: „и факта, че Черна гора е първата държава в региона, която 
прие законодателство за партньорствата между лица от един 
и същи пол;“

3-та част: призовава органите на Черна гора да продължат да 
подобряват климата на социално приобщаване и толерантност 
и да събират дeзагрегирани данни, свързани с изказванията, 
подбуждащи към омраза, и престъпленията, основани на 
сексуалната ориентация и половата идентичност;
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Разни
Изменение 9 беше оттеглено.

29. Последиците от изменението на климата върху правата на 
човека и ролята на защитниците на околната среда по този 
въпрос

Доклад: María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0039/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 5 2 членове на 
ЕП

ПГ - 264, 358, 65

§ 8 3 членове на 
ЕП

ПГ - 287, 353, 47

разд.

1/ПГ + 583, 22, 82

§ 9 § оригинале
н текст

2/ПГ + 359, 272, 56

разд.

1/ПГ + 585, 53, 49

§ 10 § оригинале
н текст

2/ПГ + 373, 275, 38

разд.

1/ПГ + 592, 84, 11

2/ПГ + 344, 316, 26

§ 11 § оригинале
н текст

3/ПГ + 538, 140, 9

разд.

1/ПГ + 477, 147, 60

§ 13 § оригинале
н текст

2/ПГ + 360, 282, 43

§ 15 4 членове на 
ЕП

ПГ - 258, 365, 64

разд.§ 28 § оригинале
н текст

1/ПГ + 628, 9, 50
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 457, 178, 52

3/ПГ + 616, 10, 61

4/ПГ + 446, 171, 70

5/ПГ + 570, 34, 83

разд.

1/ПГ + 607, 43, 37

§ 34 § оригинале
н текст

2/ПГ + 461, 168, 58

разд.

1/ПГ + 590, 31, 64

§ 36 § оригинале
н текст

2/ПГ + 406, 222, 57

§ 40 § оригинале
н текст

ПГ + 370, 254, 63

разд.

1/ПГ + 602, 9, 76

§ 43 § оригинале
н текст

2/ПГ + 422, 188, 77

§ 51 § оригинале
н текст

ПГ + 368, 304, 15

§ 60 5 членове на 
ЕП

ПГ - 309, 345, 33

§ 63 6 членове на 
ЕП

ПГ - 258, 345, 84

разд.

1/ПГ + 609, 51, 27

съображение И § оригинале
н текст

2/ПГ + 399, 234, 54

съображение Л 1 членове на 
ЕП

ПГ - 258, 360, 69

разд.съображение АА § оригинале
н текст

1/ПГ + 641, 2, 44
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 472, 172, 43

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 518, 97, 77

Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП:

§§ 40, 51

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
съображение И
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „правото на 

здравословна околна среда“
2-ра част: тези думи

съображение АА
1-ва част: „като има предвид, че докладът на „Global Witness“ за 2020 г. 

показва, че през 2019 г. са били убити 212 активисти в 
областта на поземлените права и околната среда, което 
представлява увеличение с 30 % в сравнение с 2018 г.; като 
има предвид, че около 40% от тези жертви са от коренното 
население и традиционни собственици на земи,“

2-ра част: „а над две трети от убийствата са в Латинска Америка;“

§ 9
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „основното“ 
2-ра част: тази дума

§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „на човека“
2-ра част: тези думи
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§ 11
1-ва част: „насърчава ЕС и неговите държави членки да предприемат 

смела инициатива с активната подкрепа на специалния 
представител на ЕС за правата на човека, за да водят борба с 
безнаказаността на извършителите на престъпления против 
околната среда на световно равнище“ 

2-ра част: „и да проправят пътя в рамките на Международния 
наказателен съд (МНС) към нови преговори между страните с 
оглед на признаването на „екоцида“ като международно 
престъпление съгласно Римския статут;“

3-та част: „призовава Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) да 
създадат програма за изграждане на капацитета на 
националните юрисдикции на държавите членки в тези 
области;“

§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и справедливостта в 

областта на климата“
2-ра част: тези думи

§ 28
1-ва част: „подчертава факта, че макар нападения и заплахи да се 

случват навсякъде по света, специалният докладчик на ООН 
за положението на защитниците на правата на човека 
подчертава, че“

2-ра част: „положението е особено драматично в Латинска Америка и 
Азия, където“ 

3-та част: „някои международни инвеститори, дружества и местни 
правителства пренебрегват законните опасения на 
населението; отбелязва, че в много от случаите конфликтите 
и нарушенията се случват в контекста на икономическо 
неравенство и социално изключване; осъжда наказателното 
преследване и инкриминирането на екологични активисти в 
района на Амазонка, където се увеличават нападенията, 
убийствата и преследванията на екологични активисти;“

4-та част: „осъжда увеличения брой нападения срещу екологични 
активисти в Хондурас и тяхното преследване, както и 
неотдавнашното убийство на екологични активисти от 
Гуапинол; отбелязва, че през последните три години са 
регистрирани 578 убийства на защитници на правата в 
областта на околната среда, на правата върху земята и на 
правата на коренното население; подчертава, че Филипините 
постоянно оглавяват списъка на държавите, в които е най-
опасно за защитниците на правата в областта на околната 
среда; “

5-та част: „отново призовава Комисията, предвид сериозността на 
нарушенията на правата на човека в тази страна и липсата на 
съществено подобрение или на желание за сътрудничество от 
страна на органите на Филипините, да започне процедура, 
която може да доведе до временно оттегляне на преференции 
по Общата система за преференции плюс (GSP+);“
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§ 34
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „е форма на свободата 

на изразяване на мнение и на свободата на информация“
2-ра част: тези думи

§ 36
1-ва част: „призовава Комисията да обърне специално внимание на 

различните нужди от защита на жените правозащитници, 
като признае ролята им на мощни двигатели за промяна, 
особено за действия в областта на климата; във връзка с това 
подчертава необходимостта от подкрепа за изграждането на 
капацитет и за ролята на жените като възпитатели и 
поддръжници на промяната, както и от осигуряване на 
подходящо финансиране за тези организации; припомня колко 
често жени, които са общностни лидери и активисти в 
областта на околната среда, стават жертва на репресии и 
дори убийства, какъвто е случаят на смелите жени активисти, 
номинирани и подбрани за наградата „Сахаров“ на 
Европейския парламент за свобода на мисълта,“

2-ра част: „а именно Мариел Франко от Бразилия, която беше убита през 
2018 г., и Берта Касерес от Хондурас, която беше убита през 
2016 г.;“

§ 43
1-ва част: „припомня, че в съответствие с Декларацията на ООН относно 

защитниците на правата на човека държавите трябва да 
защитават защитниците на биологичното разнообразие като 
защитници на правата на човека; изразява задоволството си 
от разработването на международни договори като 
Споразумението от Ескасу,“ 

2-ра част: „което е ключов инструмент за Латинска Америка и Карибския 
басейн – региона с най-много отчетени убийства на 
правозащитници еколози;“

30. Европейски център за промишлени, технологични и 
изследователски експертни познания в областта на 
киберсигурността ***II

Препоръка за второ четене: Rasmus Andresen (A9-0166/2021)

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

Одобрение без гласуване
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31. Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на 
данъчното облагане ***II

Препоръка за второ четене: Sven Giegold (A9-0167/2021)

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

Одобрение без гласуване

32. Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС 
чрез използване на инструментите на политиката на 
сближаване

Доклад: Daniel Buda (A9-0061/2021)

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

Предложение за 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 633, 16, 45

33. Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното 
движение на работници и услуги: трудовата мобилност в 
рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и 
уменията на пазара на труда

Доклад: Radan Kanev (A9-0066/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

1 ID ПГ - 83, 598, 13

разд.

1/ПГ + 628, 50, 18

§ 16 § оригинале
н текст

2/ПГ + 401, 196, 99
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 554, 99, 43

§ 27 § оригинале
н текст

2/ПГ + 615, 24, 56

разд.

1/ПГ + 539, 83, 73

§ 41 § оригинале
н текст

2/ПГ + 353, 328, 15

разд.

1/ПГ + 550, 72, 74

съображение Г § оригинале
н текст

2/ПГ + 423, 157, 114

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 516, 79, 99

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „призовава Комисията 

да създаде ясни количествени и качествени показатели за 
целите на европейския семестър и публикуването на 
специфичните за всяка държава препоръки, за да се 
гарантира наблюдението на прилагането и изпълнението на 
разпоредбите относно свободното движение на работници;“

2-ра част: тези думи
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§ 27
1-ва част: „призовава Комисията да представи възможно най-скоро нова 

стратегическа рамка за здравословни и безопасни условия на 
труд за периода след 2020 г. и да се ангажира с премахването 
до 2030 г. на смъртните случаи, свързани с работата; 
настоятелно призовава Комисията да внесе предложения за 
директива относно свързания с работата стрес и мускулно-
скелетните смущения, за директива за психичното 
благосъстояние на работното място, както и стратегия на ЕС 
за психично здраве, за да бъдат защитени всички работници 
на работното място;“

2-ра част: „освен това призовава Комисията да представи по-амбициозен 
преглед на Директивата за канцерогените и мутагените и да 
включи гранични стойности на минимум 50 вещества в 
Директивата относно експозицията на канцерогени и 
мутагени на работното място; призовава за включването в 
директивата на вещества с вредно въздействие върху 
репродуктивната система;“

§ 41
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „законодателна“ 
2-ра част: тази дума

съображение Г
1-ва част: „като има предвид, че свободното движение на работници и 

услуги следва да бъде в съответствие с принципите на 
Европейския стълб на социалните права;“

2-ра част: „като има предвид, че ангажиментът на Съюза към 
Програмата на ООН до 2030 г. и целите за устойчиво развитие, 
Европейския зелен пакт и стратегията за равенство между 
половете, включително защитата и насърчаването на 
справедливо заплащане, равенство между половете и 
достойни условия на труд и заетост, трябва да бъде включен 
във всички политики за вътрешния пазар, като по този начин 
надлежно се вземат предвид социалните и екологичните 
съображения;“
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34. Ускоряване на напредъка и борба с неравенствата с цел 
премахване на СПИН като заплаха за общественото здраве 
до 2030 г.

Предложение за резолюция: B9-0263/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0263/2021 
(комисия DEVE)

разд.

1/ПГ + 580, 24, 91

2/ПГ + 516, 94, 62

3/ПГ + 652, 25, 19

4/ПГ + 527, 68, 79

§ 7 § оригинале
н текст

5/ПГ + 560, 22, 92

разд.

1/ПГ + 668, 13, 14

2/ПГ + 504, 85, 106

§ 8 § оригинале
н текст

3/ПГ + 668, 14, 12

разд.

1/ПГ + 629, 25, 42

2/ПГ + 591, 58, 25

3/ПГ + 533, 98, 62

4/ПГ + 650, 27, 19

5/ПГ + 581, 26, 89

6/ПГ + 515, 95, 61

7/ПГ + 617, 16, 63

8/ПГ + 541, 68, 87

§ 9 § оригинале
н текст

9/ПГ + 655, 16, 25
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 14 2 The Left ПГ + 293, 284, 119

разд.

1/ПГ + 672, 15, 9

§ 17 § оригинале
н текст

2/ПГ + 530, 102, 42

разд.

1/ПГ + 623, 14, 59

2/ПГ + 585, 5, 106

§ 21 § оригинале
н текст

3/ПГ + 644, 29, 22

§ 22 1 PPE ПГ - 312, 349, 35

разд.

1/ПГ + 624, 57, 15

съображение Ж § оригинале
н текст

2/ПГ + 524, 107, 65

разд.

1/ПГ + 629, 39, 27

съображение Й § оригинале
н текст

2/ПГ + 499, 112, 84

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 468, 63, 162

Искания за гласуване поотделно
ECR: § 7

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 7
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1-ва част: „призовава Европейската служба за външна дейност, 
Комисията и държавите членки да използват прилагането на 
Плана за действие на ЕС относно правата на човека и Плана за 
действие относно равенството между половете III (GAP III), за 
да разгледат факторите, свързани с правата на човека и 
неравенството между половете по отношение на ХИВ/СПИН, 
като се отдава приоритет на борбата срещу стигматизирането 
и дискриминацията, сексуалното и основаното на пола 
насилие, криминализирането на отношенията между лица от 
един и същи пол и други наказателни и дискриминационни 
закони и политики, с цел да се допринесе за осигуряването на 
всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве и 
права,“ с изключение на думите: „и права“

2-ра част: „и права“
3-та част: „до качествено образование“
4-та част: „включително“ и „всеобщо“
5-та част: „сексуално образование“ и, „справедлив и финансово 

приемлив достъп до здравеопазване, достъп до пазара на 
труда, както и участие на засегнатите общности във всички 
сфери на обществения живот;“

§ 8
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да работят с 

държавите партньорки“
2-ра част: „за включването на задължително всеобхватно сексуално 

образование в своите национални образователни планове, с 
цел да се“ 

3-та част: „предотврати разпространението на СПИН и други болести, 
предавани по полов път, особено в държавите с най-висок 
процент на заразяване;“

§ 21
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да насърчават 

влагането на инвестиции в събирането на данни в реално 
време и създаването на солидна база данни за диагностика, 
терапевтични методи и кандидати за ваксини – осигурявани 
на финансово приемливи и достъпни цени и съобразени с 
аспектите на пола – за ХИВ и за други свързани с бедността и 
пренебрегвани инфекциозни заболявания, както и да 
подобрят регионалния и междурегионалния капацитет и 
сътрудничество в областта на науката, научните изследвания 
и иновациите; настоятелно призовава ЕС да предложи 
специална подкрепа за развиващите се страни, и по-
конкретно“ 

2-ра част: „за най-слабо развитите страни, при ефективно прилагане на 
възможностите за гъвкавост, предвидени в Споразумението 
ТРИПС за защита на общественото здраве, по-специално във 
връзка със задължителното лицензиране и паралелния внос, 
както и“ 
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3-та част: „да оптимизира използването на доброволните механизми за 
лицензиране и споделяне на технологии, за да се постигнат 
целите в областта на общественото здраве, като настоява 
мултинационалните фармацевтични дружества да включат 
развиващи се страни със средни доходи в тези механизми и да 
предлагат достъпно лечение за ХИВ в тези държави; 
насърчава в по-общ план разходите за научноизследователска 
и развойна дейност да бъдат отделени от цените на 
лекарствата, например чрез използване на обединения с цел 
предоставяне на кръстосани лицензии за патенти, 
провеждане на научни изследвания с открит характер, както и 
предоставяне на безвъзмездни средства и субсидии, за да се 
гарантира устойчива достъпност, финансова приемливост, 
наличност и достъп до лечение за всички нуждаещи се;“

съображение Ж
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и до услуги“
2-ра част: тези думи
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съображение Й
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „задължителното 

всеобхватно“
2-ра част: тези думи

ECR, PPE:
§ 9
1-ва част: „припомня, че здравето представлява необходима 

предпоставка за човешкото развитие; изисква от Комисията 
да отдаде приоритетно значение на здравеопазването, като 
част от стратегията ЕС-Африка, което предполага 
мобилизиране на допълнителни публични средства за 
гарантиране на всеобщо здравно осигуряване, включително 
за“ 

2-ра част: „сексуално и репродуктивно здраве и права“ с изключение на 
думите: „и права“

3-та част: тези думи
4-та част: „ХИВ, туберкулоза и малария, както и насочване на 

вниманието към научни изследвания и развойна дейност в 
областта на здравеопазването в световен мащаб, засилване на 
сътрудничеството между ЕС и Африка с цел реализиране на 
изследвания и иновации в областта на здравеопазването, 
както и съвместно насърчаване на капацитета за 
производство на здравни продукти, оборудване и лекарства в 
Африка и в Европа; подчертава, че помощта за развитие 
следва да бъде насочена основно към гарантиране на 
„хоризонтална“ универсална система за здравно осигуряване 
чрез цялостен и основан на правата подход, което предполага 
пълно отчитане на многоизмерния характер на 
здравеопазването“

5-та част: „(със силни връзки с пола, продоволствената сигурност и 
храненето, водоснабдяването и канализацията, образованието 
и бедността), по подобие на подхода „Едно здраве“; призовава 
по-специално за насърчаване на инвестициите за гарантиране 
на интегрирани права във връзка с ХИВ, както и на сексуално 
и репродуктивно здраве и права,“ с изключение на думите: „и 
права“

6-та част: тези думи
7-ма част: „с акцент върху жените и момичетата, лицата, предлагащи 

сексуални услуги,“ 
8-ма част „транссексуалните лица“
9-та част: „хората, които си инжектират наркотици, затворниците и 

други уязвими групи;“
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§ 17
1-ва част: „призовава Комисията да работи с държавите членки и 

партньорите за подкрепата на услуги, отговарящи на 
потребностите на ключовите групи и други приоритетни групи 
от населението, които се сблъскват със специфични 
предизвикателства при достъпа си до услуги, свързани с 
ХИВ,“ 

2-ра част: „включително чрез предоставяне на услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве, съобразени с нуждите 
на младите хора;“
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35. Военнопленниците след последния конфликт между 
Армения и Азербайджан

Предложения за резолюции: B9-0277/2021, B9-0278/2021, B9-0279/2021, B9-
0280/2021, 
B9-0281/2021, B9-0288/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0277/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, членове на ЕП)

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 607, 27, 54

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0277/2021 The Left ПГ ↓

B9-0278/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0279/2021 S&D ПГ ↓

B9-0280/2021 ECR ПГ ↓

B9-0281/2021 Renew ПГ ↓

B9-0288/2021 PPE ПГ ↓

Разни
Франсоа-Ксавие Белами и Иван Щефанец (групата PPE) също са 
подкрепили предложението за резолюция B9-0288/2021 и общото 
предложение за резолюция RC-B9-0277/2021.
Чарли Веймерс (групата ECR) е също сред подкрепилите предложението 
за резолюция B9-0280/2021.

36. Положението в Хаити

Предложения за резолюции: B9-0282/2021, B9-0283/2021, B9-0284/2021, B9-
0285/2021, 
B9-0286/2021, B9-0287/2021
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0282/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

§ 16 § оригинале
н текст

ПГ + 538, 99, 56

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 639, 23, 31

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0282/2021 The Left ПГ ↓

B9-0283/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0284/2021 S&D ПГ ↓

B9-0285/2021 Renew ПГ ↓

B9-0286/2021 ECR ПГ ↓

B9-0287/2021 PPE ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
The Left: § 16

Разни
Иван Щефанец (групата PPE) също е подкрепил предложението за 
резолюция B9-0287/2021 и общото предложение за резолюция  RC-B9-
0282/2021.

37. Положението в Чад

Предложения за резолюции: B9-0289/2021, B9-0290/2021, B9-0291/2021, B9-
0292/2021, 
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B9-0293/2021, B9-0294/2021, B9-0295/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0290/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

§ 1 8 ID ПГ - 81, 591, 17

1 The Left ПГ - 127, 547, 19§ 2

9 ID ПГ - 105, 532, 53

§ 6 2 The Left ПГ - 61, 627, 5

§ 8 3 The Left ПГ - 119, 557, 17

§ 9 4 The Left ПГ - 124, 543, 26

след § 9 5 The Left ПГ - 118, 550, 25

§ 10 10 ID ПГ - 92, 550, 49

след § 11 11 ID ПГ - 302, 366, 10

§ 12 7 PPE ПГ + 423, 260, 10

§ 14 6 The Left ПГ - 164, 489, 40

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 635, 27, 31

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0289/2021 The Left ПГ ↓

B9-0290/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0291/2021 ID ПГ ↓

B9-0292/2021 S&D ПГ ↓

B9-0293/2021 Renew ПГ ↓

B9-0294/2021 ECR ПГ ↓

B9-0295/2021 PPE ПГ ↓
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Разни
Иван Щефанец (групата PPE) също е подкрепил предложението за 
резолюция B9-0295/2021 и общото предложение за резолюция RC-B9-
0290/2021. Дьорд Хьолвени (групата PPE) също е подкрепил общото 
предложение за резолюция RC-B9-0290/2021.

38. Околна среда: Орхуската конвенция ***I

Доклад: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-4
6-9

11-22
25-26
28-30
32-35

комисия ПГ + 554, 105, 34

разд.

1/ПГ + 552, 126, 14

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 
гласуване 
поотделно

24 комисия

2/ПГ + 505, 174, 13

Изменения на регламент (ЕО) № 1367/2006

23 комисия ПГ + 567, 92, 33член 2, § 1, буква 
ж

40 ECR ПГ ↓

член 4, § 2, след 
буква а

46 Verts/ALE ПГ - 145, 521, 27

член 4, § 2, буква 
б

45 Verts/ALE ПГ - 160, 503, 30

38з ID ПГ - 130, 557, 4член 10, § 1, 
алинея 2

27 комисия ПГ + 551, 132, 10

член 10, § 2 42 ECR ПГ - 153, 536, 4

член 11, § 1 39 ID ПГ - 143, 545, 3

41 ECR ПГ - 154, 536, 3след член 11

31 комисия ПГ + 628, 61, 4
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения на съображенията

43 Verts/ALE ПГ - 138, 509, 46след 
съображение 4

5 комисия ПГ + 561, 127, 5

съображение 8 36з ID ПГ - 130, 557, 4

37 ID ПГ - 131, 552, 8съображение 10

10 комисия ПГ + 633, 50, 10

след 
съображение 12

47 Verts/ALE ПГ - 152, 485, 56

Предложение на Комисията ПГ + 553, 62, 78

Искания за разделно гласуване
ECR:
изменение 24
1-ва част: В член 2 параграф 2 се изменя, както следва: „2. 

Административните актове и административните бездействия 
не включват предприети мерки или бездействия от 
институция или орган на Общността в качеството им на 
административен орган за преразглеждане съгласно: членове 
81 и 82 от Договора [членове 101 и 102 от ДФЕС] (включително 
правилата за сливанията); членове 226 и 228 от Договора 
[членове 258 и 260 от ДФЕС] (производство при нарушения); в) 
член 195 от Договора [член 228 от ДФЕС] (процедура на 
омбудсмана); член 280 от Договора [член 325 от ДФЕС] 
(процедура на Европейската служба за борба с измамите 
(OLAF)); членове 86 и 87 от ДФЕС [членове 106 и 107 от ДФЕС] 
(правила за конкуренция)“

2-ра част: до ... [18 месеца след приемането на настоящия регламент]. 
гб) Не по-късно от... [18 месеца след датата на приемане на 
настоящия регламент] Комисията приема насоки за 
улесняване на оценката на съвместимостта на държавната 
помощ със съответните разпоредби на правото на Съюза, 
свързани с околната среда, включително относно 
информацията, която държавите членки трябва да 
представят, когато нотифицират Комисията за държавната 
помощ. “

Разни
Изменение 44 се анулира.
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39. Ответни санкции на Китай срещу юридически лица от ЕС, 
членове на Европейския парламент и членове на 
националните парламенти

Предложения за резолюция: B9-0269/2021, B9-0270/2021, B9-0271/2021, B9-
0273/2021, 
B9-0274/2021, B9-0275/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0269/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

преди § 1 4 The Left ПГ - 65, 612, 13

§ 1 15 The Left ПГ - 31, 621, 37

5 The Left ПГ - 27, 613, 50

6 The Left ПГ - 27, 632, 31

7 The Left ПГ - 26, 625, 39

след § 1

8 The Left ПГ - 69, 608, 13

9 The Left ПГ - 42, 635, 13

16 The Left ПГ - 32, 628, 30

след § 2

17 The Left ПГ - 34, 612, 44

след § 4 18 The Left ПГ - 69, 606, 15

§ 11 19 The Left ПГ - 35, 621, 34

след § 11 10 The Left ПГ - 107, 494, 89

§ 12 20 The Left ПГ - 37, 626, 27

§ 16 21з The Left ПГ - 80, 606, 4

§ 17 22 The Left ПГ - 34, 614, 42

след съобр. Б 1 The Left ПГ - 23, 623, 44

2 The Left ПГ - 15, 629, 45след 
съображение В

3 The Left ПГ - 27, 619, 44

съображение Ж 11 The Left ПГ - 38, 608, 44
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

след 
съображение Ж

12 The Left ПГ - 23, 644, 23

13 The Left ПГ - 24, 626, 40съображение З

14 The Left ПГ - 33, 619, 38

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 599, 30, 58

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0269/2021 S&D ПГ ↓

B9-0270/2021 The Left ПГ ↓

B9-0271/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0273/2021 Renew ПГ ↓

B9-0274/2021 ECR ПГ ↓

B9-0275/2021 PPE ПГ ↓

Разни
Марко Кампоменози, Анна Бонфриско, Сузана Чекарди и Марко Дзани 
(групата ID) също са подкрепили общото предложение за резолюция RC-
B9-0269/2021.

40. Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland 
Limited и Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Дело C-311/18

Предложения за резолюция: B9-0267/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0267/2021
(комисия LIBE)

1 PPE ПГ - 291, 383, 19

разд.

§ 4

§ оригинале
н текст

1/ПГ + 559, 24, 110
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 382, 299, 12

разд.

1/ПГ + 587, 52, 54

2/ПГ + 378, 270, 45

§ 19 § оригинале
н текст

3/ПГ + 667, 1, 25

§ 20 § оригинале
н текст

ПГ + 387, 293, 13

§ 30 § оригинале
н текст

ПГ + 589, 45, 59

разд.

1/ПГ + 556, 36, 101

§ 31 § оригинале
н текст

2/ПГ + 562, 45, 86

съображение А § оригинале
н текст

ПГ + 624, 52, 17

съображение Д § оригинале
н текст

ПГ + 480, 183, 30

съображение Л § оригинале
н текст

ПГ + 600, 46, 47

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 541, 1, 151

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 20
The Left: § 30; съобр. А, Д, Л
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Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 4
1-ва част: „изразява разочарование, че ирландският комисар по защита 

на данните (КЗД) е завел дело срещу Maximilian Schrems и 
Facebook пред ирландския High Court, вместо да вземе 
решение в рамките на своите правомощия съгласно член 4 от 
Решение 2010/87/ЕС и член 58 от ОРЗД; припомня, че 
ирландският КЗД е използвал правен механизъм, позволяващ 
на органите за защита на данните да изразяват съмнения 
относно валидността на решение за изпълнение на Комисията, 
като сезират национален съд с цел да бъде отправено на 
преюдициално запитване до Съда на ЕС; изразява дълбока 
загриженост, че няколко жалби срещу нарушения на ОРЗД, 
подадени на 25 май 2018 г. – деня, в който ОРЗД започна да се 
прилага, а също така и други жалби, подадени от организации 
за защита на неприкосновеността на личния живот и от 
потребителски групи, все още не са разгледани от ирландския 
КЗД, който е водещият орган за тези случаи; изразява 
загриженост, че ирландският КЗД тълкува думата 
„незабавно“ в член 60, параграф 3 от ОРЗД – противно на 
намерението на законодателя – като период, по-дълъг от 
месец; изразява загриженост, че надзорните органи не са 
предприели проактивни стъпки съгласно членове 61 и 66 от 
ОРЗД, за да принудят ирландския КЗД да изпълни 
задълженията си съгласно ОРЗД;“

2-ра част: „изразява също така загриженост относно липсата на 
специалисти в областта на технологиите, работещи за 
ирландския КЗД, и използването от негова страна на остарели 
системи; изразява загриженост относно последиците от 
неуспешния опит на ирландския КЗД да прехвърли разноските 
по съдебното производство на ответника, което би създало 
силно възпиращо въздействие; призовава Комисията да 
започне производство за установяване на неизпълнение на 
задължение срещу Ирландия поради неправилно прилагане 
на ОРЗД;“
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§ 19
1-ва част: „изразява съжаление във връзка с факта, че въпреки 

многобройните призиви на Парламента в неговите резолюции 
от 2016, 2017 и 2018 г. Комисията да предприеме всички 
необходими мерки, за да гарантира, че Щитът за личните 
данни е в пълно съответствие с ОРЗД и Хартата на ЕС, 
Комисията не е предприела действия в съответствие с член 
45, параграф 5 от ОРЗД;“

2-ра част: „изразява съжаление, че Комисията е пренебрегнала 
призивите на Парламента за суспендиране на Щита за 
личните данни, докато органите на САЩ не започнат да 
спазват неговите условия, което откроява риска Съдът на ЕС 
да обяви Щита за личните данни за недействителен;“

3-та част: „припомня, че проблемите с функционирането на Щита за 
личните данни бяха многократно повдигани от Работната 
група по член 29 и ЕКЗД;“

The Left:
§ 31
1-ва част: призовава Комисията да не приема ново решение относно 

адекватното ниво на защита по отношение на САЩ, освен ако 
бъдат въведени съдържателни реформи, по-специално за 
целите на националната сигурност и разузнаването, които 
могат да бъдат постигнати посредством ясна, устойчива в 
правно отношение, ефективно приложима и 
недискриминираща реформа на законодателството и 
практиката на САЩ; във връзка с това отново изтъква 
значението на солидните гаранции в областта на достъпа на 
публичните органи до лични данни;“

2-ра част: „призовава Комисията да претвори на дело своите 
„геополитически амбиции“ да наложи в САЩ и в други трети 
държави ниво на защита, което по същество е равностойно на 
това в ЕС;“

41. Правото на Парламента на информация относно текущата 
оценка на националните планове за възстановяване и 
устойчивост

Предложение за резолюция: B9-0276/2021

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

Предложение за резолюция B9-0276/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

Предложение за 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 602, 35, 56
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Разни
Александра Гезе (групата Verts/ALE) също е подкрепила предложението 
за резолюция B9-0276/2021.

42. Агенция на Европейския съюз за основните права: 
междинен доклад

Междинен доклад: Lukas Mandl (A9-0058/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 3 4 ECR ПГ - 152, 528, 14

§ 4, подточка iii 1
2з

The Left ПГ - 49, 635, 9

§ 4, подточка iii, 
след алинея 2

5 ECR ПГ - 109, 560, 25

съображение А 3 ECR ПГ - 149, 532, 13

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 529,145,17

43. Отговорност на дружествата за екологични щети

Доклад: Antonius Manders (A9-0112/2021)

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

Предложение за 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 536, 121, 36
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44. Нови възможности за законна трудова миграция

Доклад: Sylvie Guillaume (A9-0143/2021)

Предмет Из
м. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

1 ID ПГ - 141, 534, 15

Предложение за резолюция
(комисия LIBE)
(целият текст)

ПГ + 495, 163, 32

45. Цифровото бъдеще на Европа: цифровият единен пазар и 
използването на изкуствения интелект за европейските 
потребители

Доклад: Deirdre Clune (A9-0149/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 674, 16, 4

§ 9 § оригинале
н текст

2/ПГ + 546, 120, 28

разд.

1/ПГ + 676, 10, 8

§ 11 § оригинале
н текст

2/ПГ + 544, 144, 6

разд.

1/ПГ + 667, 21, 6

§ 12 § оригинале
н текст

2/ПГ + 381, 309, 4

разд.

1/ПГ + 677, 8, 9

§ 26 § оригинале
н текст

2/ПГ + 512, 176, 6
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 673, 14, 7

§ 35 § оригинале
н текст

2/ПГ + 638, 50, 5

§ 39 2 The Left ПГ - 317, 367, 10

след § 52 3 The Left ПГ - 226, 409, 59

разд.

1/ПГ + 676, 7, 11

§ 54 § оригинале
н текст

2/ПГ + 388, 276, 30

§ 62 4 The Left ПГ - 87, 559, 48

разд.

1/ПГ + 665, 19, 10

§ 70 § оригинале
н текст

2/ПГ + 487, 118, 89

след позоваване 
31

1 The Left ПГ - 283, 334, 77

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 571, 17, 105

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 9
1-ва част: целият текст с изключение на думата: конкурентен
2-ра част: тази дума

§ 11
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „по  

целесъобразност“ и „в зависимост от различните ситуации или 
контекст“

2-ра част: тези думи
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§ 70
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „следва да съдържа и 

глава, посветена на сигурността на данните и защитата на 
данните на ползвателите и потребителите, за да се“

2-ра част: тези думи

The Left:
§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да премахва всички 

съществуващи неоправдани пречки и ненужни 
административни изисквания,“

2-ра част: тези думи

§ 26
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „по  целесъобразност“
2-ра част: тези думи

§ 35
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „безопасността, 

сигурността,“ (първо споменаване)
2-ра част: тези думи

§ 54
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „(когато е приложимо)“
2-ра част: тези думи

Разни
Еманюел Морел (групата The Left) също е подкрепил изменение 3.
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46. Адекватна защита на личните данни от страна на 
Обединеното кралство

Предложения за резолюция: B9-0268/2021, B9-0272/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0268/2021
(PPE, ECR)

Предложение за 
резолюция (целия 

текст)

PPE, ECR ПГ - 335, 350, 8

Предложение за резолюция B9-0272/2021
(комисия LIBE)

§ 1 10 PPE ПГ - 334, 353, 7

§ 2 11 PPE ПГ - 322, 369, 3

след § 2 12 PPE ПГ - 338, 351, 5

§ 3 13 PPE ПГ - 339, 345, 10

14 PPE ПГ - 335, 349, 10§ 5

§ оригинал
ен текст

ПГ + 355, 326, 13

15 PPE ПГ - 327, 360, 7§ 6

§ оригинал
ен текст

ПГ + 363, 322, 9

§ 7 16 PPE ПГ - 326, 358, 10

§ 9 17 PPE ПГ + 330, 324, 40

§ 10 18 PPE ПГ - 332, 348, 14

разд.

1/ПГ + 541, 93, 60

2/ПГ + 353, 331, 10

§ 11 § оригинал
ен текст

3/ПГ + 603, 85, 6
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 12 19 PPE ПГ - 300, 357, 37

§ 14 20 PPE ПГ + 337, 320, 37

§ 16 § оригинал
ен текст

ПГ + 365, 286, 43

разд.

1/ПГ + 584, 102, 8

2/ПГ + 355, 263, 76

§ 18 § оригинал
ен текст

3/ПГ + 679, 7, 8

21 PPE ПГ - 338, 349, 7§ 19

§ оригинал
ен текст

ПГ + 355, 321, 18

22 PPE ПГ - 321, 355, 18

разд.

1/ПГ + 535, 122, 37

§ 20

§ оригинал
ен текст

2/ПГ + 355, 295, 44

разд.

1/ПГ + 586, 72, 36

§ 21 § оригинал
ен текст

2/ПГ + 364, 317, 13

§ 22 § оригинал
ен текст

ПГ + 359, 316, 19

23 PPE ПГ - 331, 352, 11§ 23

§ оригинал
ен текст

ПГ + 353, 329, 12

§ 25 24 PPE ПГ - 327, 350, 17

25 PPE ПГ + 336, 320, 38

разд.

§ 29

§ оригинал
ен текст

1/ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ ↓

3/ПГ ↓

§ 31 26 PPE ПГ + 332, 327, 35

§ 32 27 PPE ПГ - 328, 330, 36

§ 33 28 PPE ПГ - 309, 352, 33

29 PPE ПГ - 323, 350, 20след § 33

30 PPE ПГ + 318, 314, 61

31 PPE ПГ - 335, 348, 10§ 34

§ оригинал
ен текст

ПГ + 344, 337, 12

32 PPE ПГ - 336, 342, 15§ 35

§ оригинал
ен текст

ПГ + 349, 334, 10

§ 36 § оригинал
ен текст

ПГ + 338, 335, 20

§ 37 § оригинал
ен текст

ПГ + 355, 327, 11

§ 40 33 PPE ПГ - 315, 363, 15

позоваване 1 1 PPE ПГ + 549, 135, 9

позоваване 21 2 PPE ПГ + 662, 22, 8

позоваване 22 § оригинал
ен текст

ПГ + 367, 315, 10

съображение А 3 PPE ПГ + 407, 279, 6

4 PPE ПГ + 556, 90, 46

5 PPE ПГ + 388, 297, 7

след съображение 
Б

6 PPE ПГ + 599, 88, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

7 PPE ПГ - 335, 346, 11съображение В

§ оригинал
ен текст

ПГ + 349, 333, 10

разд.

1/ПГ + 349, 326, 17

съображение Г § оригинал
ен текст

2/ПГ + 608, 8, 76

съображение Ж § оригинал
ен текст

ПГ + 355, 321, 16

8 PPE ПГ + 458, 195, 39след съображение 
Ж

9 PPE ПГ + 346, 334, 12

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 344, 311, 28

Искания за гласуване поотделно
ECR: §§ 5, 16, 22, 23, 34, 35, 36; съображение Ж
PPE: §§ 6, 16, 19, 34, 36, 37; позоваване 22; съображение В

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 11
1-ва част: „отново изразява сериозната си загриженост относно 

изключението за правата на субектите на данни в 
имиграционната политика на Обединеното кралство;“

2-ра част: „отново заявява своята позиция, че изключението за 
обработването на лични данни за имиграционни цели 
съгласно Закона за защита на данните на Обединеното 
кралство трябва да бъде изменено, преди да може да бъде 
предоставено валидно решение относно адекватното ниво на 
защита, както многократно е посочил, включително в своята 
резолюция от 12 февруари 2020 г. относно предложения 
мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия и в 
становището на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи от 5 февруари 2021 г.;“

3-та част: „призовава Комисията да се стреми към премахване на 
изключенията във връзка с имиграцията или да гарантира, че 
те се реформират така, че изключенията и тяхното използване 
предоставят достатъчни гаранции на субектите на данни и не 
нарушават стандартите, очаквани от дадена трета държава;“
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§ 18
1-ва част: „решително подчертава факта, че Законът за (оттеглянето) от 

Европейския съюз от 2018 г. предвижда, че съдебната 
практика на Съда на ЕС, датираща отпреди края на преходния 
период, ще се превърне в „запазено право на ЕС“ и 
следователно ще бъде правно обвързваща за Обединеното 
кралство; посочва, че Обединеното кралство е обвързано от 
принципите и условията, определени в решението по делото 
Schrems I и Schrems II на Съда на ЕС при оценката на 
адекватността на нивото на защита на други трети държави;“

2-ра част: „изразява загриженост, че въпреки това съдилищата на 
Обединеното кралство повече няма да прилагат Хартата;“

3-та част: „посочва, че Обединеното кралство вече не е под 
юрисдикцията на Съда на ЕС, който е най-висшата инстанция 
с правомощия да тълкува Хартата;“

§ 20
1-ва част: „изразява загриженост, че Обединеното кралство си е 

предоставило правото да декларира, че други трети държави 
или територии предоставят адекватна защита на данните, 
независимо дали от съответната трета държава или 
територия се изисква да предоставя такава защита от ЕС; 
припомня, че Обединеното кралство вече заяви, че Гибралтар 
предоставя такава защита, въпреки че ЕС не е направил това;“

2-ра част: „изразява силна загриженост, че следователно решението за 
адекватно ниво на защита на Обединеното кралство би довел 
до заобикаляне на правилата на ЕС относно предаването на 
данни към държави или територии, чието ниво на защита не 
се счита за адекватно съгласно правото на ЕС;“
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§ 21
1-ва част: „отбелязва, че на 1 февруари 2021 г. Обединеното кралство 

изпрати искане да се присъедини към всеобхватното и 
прогресивно Транстихоокеанско партньорство (CPTTP), по-
специално „да се възползва от съвременните правила за 
цифрова търговия, които позволяват свободно движение на 
данни между членовете, премахване на ненужните пречки 
пред предприятията [и т.н.]“;“ отбелязва със загриженост, че 
CPTTP членуват 11 държави, като за осем от тях няма решение 
относно адекватното ниво на защита от страна на ЕС;“

2-ра част: „изразява силна загриженост относно потенциалното 
последващо предаване на лични данни от граждани на ЕС и 
пребиваващи в ЕС лица към тези държави, ако на 
Обединеното кралство бъде предоставено решение относно 
адекватното ниво на защита;“

ECR, PPE:
§ 29
1-ва част: „припомня, че в своята резолюция от 12 февруари 2020 г. 

Европейският парламент подчертава, че „Обединеното 
кралство не може да има пряк достъп до данните в 
информационните системи на ЕС, нито да участва в 
управленските структури на агенциите на ЕС в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието, като обменът на 
информация, включително лични данни, с Обединеното 
кралство следва да бъде предмет на строги предпазни мерки, 
одит и условия за надзор, включително равнище на защита на 
личните данни, еквивалентно на осигуряваното от правото на 
ЕС“; изразява загриженост относно недостатъците и 
нарушенията, установени в начина, по който Обединеното 
кралство е прилагало законодателството за защита на 
данните, докато все още е била държава членка на ЕС;“

2-ра част: „припомня, че Обединеното кралство регистрира и поддържа 
незаконно копие на Шенгенската информационна система; 
посочва, че макар Обединеното кралство вече да няма достъп 
до Шенгенската информационна система, тези нарушения 
показаха, че и по времето, когато беше държава членка, на 
органите на Обединеното кралство не е можело да се има 
доверие за данните на гражданите на ЕС;“

3-та част: „поради това изразява съжаление, че Комисията не е 
изпълнила задачата си като пазител на Договорите, като не е 
оказала достатъчно натиск върху Обединеното кралство да 
разреши спешно тези проблеми по подходящ и навременен 
начин и да докаже, че на него може да бъде поверено 
обработването на лични данни за целите на 
предотвратяването, разследването, разкриването или 
наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции; поради това изразява 
загриженост относно обмена на данни с правоприлагащите 
агенции на Обединеното кралство и относно запазването на 
достъпа на Обединеното кралство до базите данни на ЕС в 
областта на правоприлагането;“
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съображение Г
1-ва част: „като има предвид, че някои аспекти на правото и/или 

практиката на Обединеното кралство не са били разгледани 
от Комисията, което води до проекти на решения за 
изпълнение, които не са в съответствие с правото на ЕС;“

2-ра част: „като има предвид, че член 45 от ОРЗД гласи, че „при 
оценяване на адекватността на нивото на защита Комисията 
отчита по-специално ... съответното законодателство — както 
общо, така и секторно, включително в областта на 
обществената сигурност, отбраната, националната сигурност 
и наказателното право и достъпа на публичните органи до 
лични данни, а също и прилагането на такова 
законодателство, правилата за защита на данните, 
професионалните правила и мерките за сигурност, 
включително правилата за последващо предаване на лични 
данни на друга трета държава или международна 
организация, които се спазват в тази държава или 
международна организация, съдебната практика“, и че 
„международните ангажименти, които съответната трета 
държава или международна организация е поела, или други 
задължения, произтичащи от правно обвързващи конвенции 
или инструменти, както и от участието ѝ в многостранни или 
регионални системи, по-конкретно по отношение на защитата 
на личните данни“, което включва международни 
споразумения в други области, включващи въпроси на 
достъпа до данни или споделянето на информация, и 
следователно изисква оценка на тези международни 
споразумения;“


