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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. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, 
Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и 
Европейския фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури, както и финансовите правила за тях и за 
фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд 
„Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова 
подкрепа за управлението на границите и визовата 
политика за периода 2021–2027 г. ***II

Препоръка за второ четене: Андрей Новаков, Констанце Ангела Крел (A9-
0206/2021)

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

Одобрение без гласуване

2. Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Кохезионен фонд за периода 2021–2027 г. ***II

Препоръка за второ четене: Andrea Cozzolino (A9-0204/2021)

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

Одобрение без гласуване

3. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския 
фонд за регионално развитие и инструменти за външно 
финансиране за периода 2021–2027 г. ***II

Препоръка за второ четене: Pascal Arimont (A9-0205/2021)

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

Одобрение без гласуване
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4. Мерки за опазване и изпълнение, приложими в 
регулаторната зона на Организацията за риболова в 
северозападната част на Атлантическия океан ***I

Доклад: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

18 комисия ПГ + 674, 2, 17

5. Презгранични плащания в рамките на Съюза (кодифициран 
текст) ***I

Доклад: Karen Melchior (A9-0202/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 670, 1, 22

6. Правила и общи условия за изпълнението на функциите на 
омбудсмана

Доклад: Paulo Rangel (A9-0174/2021)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 623, 9, 61

7. Споразумение между ЕС и Тайланд: изменение на 
отстъпките по отношение на всички тарифни квоти, 
включени в списъка CLXXV на ЕС, вследствие на 
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оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз 
***

Доклад: Heidi Hautala (A9-0180/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 638, 49, 6

8. Споразумение между ЕС и Индонезия: изменение на 
отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък 
CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз ***

Препоръка: Heidi Hautala (A9-0182/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 685, 3, 5

9. Споразумение между ЕС и Аржентина:  изменение на 
отстъпките за всички тарифни квоти, включени в списък 
CLXXV на ЕС, вследствие на оттеглянето на Обединеното 
кралство от Европейския съюз ***

Препоръка: Jordi Cañas (A9-0175/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 604, 52, 37
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10. Предизвикателства и възможности за риболовния сектор в 
Черно море

Доклад: Иво Христов (A9-0170/2021)

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

единно гласуване ПГ + 598, 3, 92

11. Ролята на сътрудничеството за развитие и хуманитарната 
помощ на ЕС за справяне с последиците от пандемията от 
COVID-19

Доклад: Hildegard Bentele, Norbert Neuser (A9-0151/2021)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 443, 40, 209

12. Европейски законодателен акт за климата ***I

Доклад: Jytte Guteland (A9-0162/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Отхвърляне 178 ID ПГ - 93, 559, 41

Временно споразумение

Временно 
споразумение

176 комисия ПГ + 442, 203, 51

Изявления на 
Комисията

177 комисия ПГ + 543, 136, 17
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13. Съвместно предприятие за европейски 
високопроизводителни изчислителни технологии *

Доклад: Maria da Graça Carvalho (A9-0177/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 643, 9, 44

14. Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в 
рамките на Механизма за справедлив преход ***I

Доклад: Johan Van Overtveldt, Henrike Hahn (A9-0195/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 635, 35, 21

Обща 
декларация

3 комисия ПГ + 625, 39, 27
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15. Официален контрол на животни и продукти от животински 
произход за гарантиране на спазването на забраната на 
някои видове употреба на антимикробни средства ***I

Доклад: Pascal Canfin (A9-0195/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-7 комисия ПГ + 683, 3, 6

след член 1 8=
10=
11=

PPE
членове на 

ЕП
Renew

ПГ + 465, 206, 21

Предложение на Комисията ПГ + 687, 2, 2

16. Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 
2020 г.

Доклад: Domènec Ruiz Devesa (A9-0199/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

1 ID ПГ - 147, 542, 4

Предложение за резолюция (комисия LIBE)
(целия текст)

ПГ + 509, 152, 28
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17. Сексуалното и репродуктивното здраве и правата в тази 
област в ЕС във връзка със здравето на жените

Доклад: Predrag Fred Matić (A9-0169/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

1 ECR ПГ - 267, 402, 18Предложение за 
резолюция за 
заместване 2 PPE ПГ - 288, 373, 18

предложение за резолюция
(комисията FEMM)

разд.

1/ПГ + 463, 131, 83

§ 8 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 418, 175, 85

разд.

1/ПГ + 476, 119, 92

§ 12 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 443, 191, 53



P9_PV(2021)06.23-24(VOT)_BG.docx 11 PE 694.839

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 13 § оригина
лен 

текст

ПГ + 542, 86, 60

§ 14 § оригина
лен 

текст

ПГ + 656, 8, 24

§ 15 § оригина
лен 

текст

ПГ + 621, 29, 38

§ 17 § оригина
лен 

текст

ПГ + 558, 76, 53

§ 18 § оригина
лен 

текст

ПГ + 598, 61, 27

§ 19 § оригина
лен 

текст

ПГ + 416, 143, 117

§ 21 § оригина
лен 

текст

ПГ + 433, 69, 180

§ 23 § оригина
лен 

текст

ПГ + 559, 80, 49

§ 24 § оригина
лен 

текст

ПГ + 591, 17, 79

§ 25 § оригина
лен 

текст

ПГ + 581, 40, 66

§ 26 § оригина
лен 

текст

ПГ + 475, 152, 55

разд.

1/ПГ + 575, 40, 69

§ 28 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 462, 61, 161
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 30 § оригина
лен 

текст

ПГ + 557, 71, 60

§ 31 § оригина
лен 

текст

ПГ + 553, 94, 40

§ 32 § оригина
лен 

текст

ПГ + 494, 93, 100

разд.

1/ПГ + 496, 111, 80

§ 33 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 424, 222, 41

разд.

1/ПГ + 419, 220, 48

§ 34 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 488, 148, 52

разд.

1/ПГ + 415, 242, 31

§ 35 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 518, 104, 66

разд.

1/ПГ + 577, 54, 56

§ 36 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 412, 207, 69

§ 37 § оригина
лен 

текст

ПГ + 381, 266, 39

разд.

1/ПГ + 391, 256, 37

§ 38 § оригина
лен 

текст

2/ПГ - 94, 530, 60
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 39 § оригина
лен 

текст

ПГ + 453, 133, 93

§ 40 § оригина
лен 

текст

ПГ + 520, 121, 39

§ 41 § оригина
лен 

текст

ПГ + 653, 24, 11

§ 42 § оригина
лен 

текст

ПГ + 518, 101, 69

разд.

1/ПГ + 658, 18, 12

§ 43 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 636, 29, 23

§ 45 § оригина
лен 

текст

ПГ + 538, 67, 82

§ 46 § оригина
лен 

текст

ПГ + 543, 57, 87

разд.

1/ПГ + 439, 129, 120

§ 47 § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 400, 253, 30
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 48 § оригина
лен 

текст

ПГ + 659, 7, 22

§ 49 § оригина
лен 

текст

ПГ + 578, 58, 52

§ 53 § оригина
лен 

текст

ПГ + 658, 18, 12

§ 54 § оригина
лен 

текст

ПГ + 632, 19, 36

§ 61 § оригина
лен 

текст

ПГ + 679, 2, 7

§ 63 § оригина
лен 

текст

ПГ + 666, 14, 7

§ 64 § оригина
лен 

текст

ПГ + 548, 87, 51

§ 66 § оригина
лен 

текст

ПГ + 556, 84, 46

§ 73 § оригина
лен 

текст

ПГ + 654, 14, 20

§ 75 § оригина
лен 

текст

ПГ + 495, 144, 49

съображение А § оригина
лен 

текст

ПГ + 517, 104, 65

съображение Д § оригина
лен 

текст

ПГ + 634, 21, 33

съображение И § оригина разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

1/ПГ + 435, 169, 75лен 
текст

2/ПГ + 407, 218, 53

разд.

1/ПГ + 497, 78, 112

съображение Й § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 444, 125, 119

разд.

1/ПГ + 437, 175, 75

съображение К § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 630, 44, 13

съображение Л § оригина
лен 

текст

ПГ + 529, 134, 23

съображение М § оригина
лен 

текст

ПГ + 422, 174, 87

съображение Н § оригина
лен 

текст

ПГ + 418, 153, 104

съображение О § оригина
лен 

текст

ПГ + 663, 14, 11

съображение П § оригина
лен 

текст

ПГ + 638, 28, 22

съображение Т § оригина
лен 

текст

ПГ + 598, 26, 63

съображение У § оригина
лен 

текст

ПГ + 576, 68, 43

разд.

1/ПГ + 630, 32, 24

съображение Ф § оригина
лен 

текст

2/ПГ + 430, 189, 67
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гла
сув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

3/ПГ + 419, 194, 73

4/ПГ + 425, 213, 47

съображение Х § оригина
лен 

текст

ПГ + 426, 161, 98

съображение АВ § оригина
лен 

текст

ПГ + 465, 99, 124

съображение АГ § оригина
лен 

текст

ПГ + 549, 93, 46

съображение АЗ § оригина
лен 

текст

ПГ + 615, 30, 43

Предложение за резолюция (комисия 
FEMM)

(целия текст)

ПГ + 378, 255, 42

Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП

§§ 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 48, 49, 53, 54, 61, 63, 64, 66, 73, 75; съображения 
А, Д, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, АВ, АГ, АЗ 

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП
§ 8
1-ва част: „припомня становищата, одобрени от Комитета на министрите 

на Съвета на Европа, които препоръчват специфичните за 
трансполовите лица здравни грижи, като хормонално лечение 
и хирургия, да бъдат достъпни“ 

2-ра част: „и възстановявани от системите за обществено здравно 
осигуряване;“

§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „всеобщ“
2-ра част: тази дума
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§ 28
1-ва част: „припомня, че стереотипите и табутата около менструацията 

продължават да бъдат широко разпространени в нашите 
общества и че те могат да забавят диагностицирането на 
заболявания като ендометриоза, която въпреки че засяга една 
на всеки десет жени в репродуктивна възраст, че е основната 
причина за безплодието на жените и причинява хронична 
тазова болка, отнема средно осем години за диагностициране 
и не подлежи на излекуване; призовава държавите членки да 
гарантират всеобхватно и научно прецизно образование 
относно менструацията, да повишават осведомеността и да 
стартират мащабни информационни кампании относно 
ендометриозата, насочени към обществеността, здравните 
специалисти и законодателите; призовава държавите членки 
да осигурят достъп до програми за обучение относно 
месечния цикъл за всички деца, така че менструиращите да 
могат да правят информиран избор относно своя месечен 
цикъл и тяло;“

2-ра част: „призовава държавите членки спешно да се справят с 
бедността по отношение на менструацията, като гарантират, 
че безплатни продукти за месечния цикъл са достъпни за 
всеки, който се нуждае от тях;“

§ 33
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и призовава 

държавите членки да гарантират всеобщ достъп до безопасен 
и законен аборт“

2-ра част: тези думи

§ 34
1-ва част: „настоятелно призовава държавите членки да 

декриминализират аборта, както и да премахнат и да се борят 
срещу пречките пред законния аборт и припомня, че те носят 
отговорност да гарантират, че жените имат достъп до 
правата, предоставени им от закона;“

2-ра част: „настоятелно призовава държавите членки да подобрят 
съществуващите методи и да проучат нови методи за 
предоставяне на грижи, свързани със СРЗП, и начини за 
преодоляване на пропуските в предоставянето на услуги, 
разкрити вследствие на COVID-19, и да направят това за 
всички, със специален акцент върху най-маргинализираните 
групи; настоятелно призовава Комисията да насърчава 
защитата на СРЗП чрез следващата здравна стратегия на ЕС;“
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§ 35
1-ва част: “приканва държавите членки да преразгледат националните 

си правни разпоредби относно аборта и да ги приведат в 
съответствие с международните стандарти в областта на 
правата на човека и регионалните най-добри практики, като 
гарантират, че абортът по искане е законен в периода на 
ранната бременност и, когато е необходимо, и по-късно, ако 
здравето или животът на бременното лице е в опасност; 
припомня, че пълната забрана на грижите за аборт или 
отказът на грижи за аборт е форма на насилие, основано на 
пола“

2-ра част: „и настоятелно призовава държавите членки да насърчават 
най-добрите практики в здравеопазването чрез създаване на 
налични услуги в областта на СРЗ на равнище първични 
здравни грижи, като се въведат системи за насочване за 
всички необходими грижи на по-високо равнище;“

§ 36
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава обаче, че 

клаузата за съвест на дадено лице не може да засяга правото 
на пациента на пълен достъп до здравеопазване и услуги;“

2-ра част: тези думи

§ 38
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „лечение на дете“ 
2-ра част: тези думи

§ 43
1-ва част: „припомня, че европейският регион на СЗО е с най-ниска 

степен на кърмене в света; подчертава необходимостта от по-
голяма осведоменост и информация относно ползите от 
кърменето;“

2-ра част: „призовава държавите членки и Комисията да започнат 
кампании на високо равнище за подчертаване на ползите от 
кърменето;“

§ 47
1-ва част: „изразява съжаление, че достъпът до безопасен и законен 

аборт продължава да бъде ограничен по време на пандемията 
от COVID-19, с примери за усилия за пълна забрана на аборта 
под претекст, че той е услуга с по-нисък приоритет;“

2-ра част: „настоятелно призовава държавите членки допълнително да 
прилагат безопасен, свободен и адаптиран достъп до аборт по 
време на пандемията от COVID-19 и след това, като например 
таблетката за аборт, и да признаят аборта като спешна и 
медицинска процедура, като по този начин отхвърлят всички 
ограничения по отношение на достъпа до него;“
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съображение И
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отказ на медицинска 

помощ въз основа на лични убеждения; правни ограничения и 
практически пречки пред достъпа до услуги за аборт; отказ на 
предоставяне на свързани с аборт грижи;“

2-ра част: тези думи

съображение Й
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „грижи и услуги за 

безопасен и законен аборт, включително лечение на 
усложнения след опасен аборт;“

2-ра част: тези думи

съображение К
1-ва част: „като има предвид, че СРЗП са права на човека и трябва да 

бъдат спазвани от държавите – членки на ЕС, в съответствие с 
международните стандарти в областта на правата на човека;“

2-ра част: „като има предвид, че зачитането на правата на човека е 
необходимо за функционирането на демокрацията; като има 
предвид, че правата на човека, демокрацията и принципите 
на правовата държава са взаимозависими; като има предвид, 
че всички тези ценности на ЕС трябва да бъдат изцяло 
зачитани от всички държави – членки на ЕС;“

съображение Ф
1-ва част: „като има предвид, че законодателството в областта на 

абортите се основава на националното законодателство;“
2-ра част: „като има предвид, че дори когато абортът е законово 

достъпен, често съществуват редица правни, полуправни и 
неформални пречки пред достъпа до него, включително 
ограничени срокове и основания за достъп до аборт;“

3-та част: „включително ограничени срокове и основания за достъп до 
аборт;“

4-та част: „неоправдани от медицинска гледна точка периоди на чакане; 
липса на обучени и добронамерени здравни специалисти; и 
отказ на медицински грижи въз основа на лични убеждения, 
предубедени и задължителни консултации, преднамерена 
невярна информация или разрешение от трета страна, 
ненужни от медицинска гледна точка тестове, изисквания за 
бедствие, свързаните с гореизброеното разходи и липсата на 
възстановяване на разходите;“
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18. 25-а годишнина на Международната конференция за 
населението и развитието (МКНР25) (среща на високо 
равнище в Найроби)

Предложения за резолюция: B9-0365/2021, B9-0366/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0365/2021
(комисия FEMM)

разд.

1/ПГ + 659, 12, 24

§ 1 § оригинале
н текст

2/ПГ + 560, 96, 37

разд.

1/ПГ + 572, 66, 55

§ 2 § оригинале
н текст

2/ПГ + 464, 157, 72

разд.

1/ПГ + 587, 37, 70

§ 3 § оригинале
н текст

2/ПГ + 492, 140, 61

разд.

1/ПГ + 485, 141, 68

2/ПГ + 569, 73, 50

3/ПГ + 454, 163, 75

§ 5 § оригинале
н текст

4/ПГ + 444, 175, 74

§ 9 § оригинале
н текст

ПГ + 572, 49, 74

§ 11 § оригинале
н текст

ПГ + 488, 112, 94

§ 13 § оригинале
н текст

ПГ + 504, 129, 62

7 The Left ПГ - 278, 390, 24§ 14

8 The Left ПГ - 257, 407, 30
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

9 The Left ПГ - 258, 404, 32

§ оригинале
н текст

ПГ + 463, 131, 99

разд.

1/ПГ + 633, 21, 41

2/ПГ + 583, 48, 64

§ 16 § оригинале
н текст

3/ПГ + 458, 152, 83

§ 17 10 The Left ПГ + 497, 63, 132

разд.

1/ПГ + 661, 9, 23

2/ПГ + 510, 119, 64

§ 19 § оригинале
н текст

3/ПГ + 506, 105, 82

11 The Left ПГ - 265, 406, 23§ 20

§ оригинале
н текст

ПГ + 431, 190, 72

разд.

1/ПГ + 664, 12, 19

2/ПГ + 498, 98, 97

§ 21 § оригинале
н текст

3/ПГ + 521, 98, 74

разд.

1/ПГ + 558, 69, 67

§ 22 § оригинале
н текст

2/ПГ + 518, 96, 78

разд.

1/ПГ + 686, 4, 5

§ 24 § оригинале
н текст

2/ПГ + 451, 146, 97
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 25 12 The Left ПГ + 473, 166, 54

разд.

1/ПГ + 607, 18, 67

2/ПГ + 486, 152, 53

§ 26 § оригинале
н текст

3/ПГ + 495, 127, 70

разд.

1/ПГ + 544, 103, 46

2/ПГ + 609, 26, 60

3/ПГ + 515, 120, 59

§ 33 § оригинале
н текст

4/ПГ + 493, 130, 70

разд.

1/ПГ + 565, 60, 70

§ 36 § оригинале
н текст

2/ПГ + 489, 122, 83

разд.

1/ПГ + 608, 21, 66

§ 37 § оригинале
н текст

2/ПГ + 499, 133, 63

§ 38 § оригинале
н текст

ПГ + 484, 106, 104

разд.

1/ПГ + 576, 77, 42

§ 40 § оригинале
н текст

2/ПГ + 491, 142, 61

4 PPE ПГ - 188, 441, 65

разд.

1/ПГ + 415, 149, 130

§ 42

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 436, 154, 104
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 43 3 Renew ПГ + 468, 142, 85

5 PPE ПГ - 164, 398, 132

разд.

1/ПГ + 579, 91, 25

2/ПГ + 494, 143, 56

§ 44

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 483, 139, 71

разд.

1/ПГ + 548, 126, 19

2/ПГ + 412, 209, 71

§ 45 § оригинале
н текст

3/ПГ + 483, 159, 50

след позоваване 
13

1 Renew ПГ + 547, 130, 17

позоваване 16 § оригинале
н текст

ПГ + 539, 71, 85

позоваване 20 2 Renew ПГ + 555, 57, 83

разд.

1/ПГ + 588, 90, 16

съображение А § оригинале
н текст

2/ПГ + 492, 151, 50

съображение Б § оригинале
н текст

ПГ + 485, 100, 109

разд.

1/ПГ + 638, 35, 22

съображение Г § оригинале
н текст

2/ПГ + 478, 113, 103

разд.

1/ПГ + 484, 93, 117

съображение Д § оригинале
н текст

2/ПГ + 546, 45, 104
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 610, 69, 14

съображение Ж § оригинале
н текст

2/ПГ + 494, 135, 64

съображение И § оригинале
н текст

ПГ + 567, 58, 69

6 The Left ПГ + 486, 163, 46съображение Й

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

съображение М § оригинале
н текст

ПГ + 507, 129, 58

съображение Н § оригинале
н текст

ПГ + 471, 110, 113

съображение О § оригинале
н текст

ПГ + 490, 93, 111

съображение С § оригинале
н текст

ПГ + 501, 130, 63

разд.

1/ПГ + 643, 24, 27

съображение Т § оригинале
н текст

2/ПГ + 446, 151, 96

съображение Х § оригинале
н текст

ПГ + 454, 159, 80

съображение Щ § оригинале
н текст

ПГ + 508, 69, 115

съображение АБ § оригинале
н текст

ПГ + 444, 103, 147

разд.

1/ПГ + 632, 11, 51

съображение АВ § оригинале
н текст

2/ПГ + 472, 161, 60
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 659, 13, 22

съображение АЖ § оригинале
н текст

2/ПГ + 496, 113, 85

съображение АЗ § оригинале
н текст

ПГ + 487, 161, 46

разд.

1/ПГ + 576, 72, 47

съображение АИ § оригинале
н текст

2/ПГ + 494, 135, 65

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 444, 182, 57

Предложение за резолюция B9-0366/2021
(ID)

Предложение за резолюция 
(целия текст)

ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 9, 11, 13, 14, 20, 38, 42; позоваване 16; съображения Б, И, Й, 

М, Н, О, С, Х, Щ, АБ, АЗ
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Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 42
1-ва част: „изразява дълбоко съжаление във връзка със съвместното 

изявление относно срещата на високо равнище в Найроби от 
14 ноември 2019 г., направено от Съединените щати, 
Бразилия, Беларус, Египет, Хаити, Унгария, Либия, Полша, 
Сенегал, Сейнт Лусия и Уганда, което има за цел да подкопае 
установения консенсус и техните задължения по отношение 
на СРЗП на жените съгласно договореното в съответствие с 
програмата за действие на МКНР, Пекинската платформа за 
действие и заключителните документи от конференциите за 
прегледа им;“

2-ра част: „приветства неотдавнашното отменяне на „правилото за 
глобално блокиране“ и на неговото въздействие върху 
здравните грижи за жените и момичетата и техните права в 
световен мащаб; повтаря призива си към ЕС и неговите 
държави членки да се справят с недостига на финансиране в 
тази област чрез национално финансиране и финансиране за 
развитие от страна на ЕС;“

PPE:
§ 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „все по-голямата 

наличност на противозачатъчни средства, която даде 
възможност на жените за по-голям контрол върху 
раждаемостта, или“

2-ра част: тези думи

§ 2
1-ва част: „приветства и подкрепя Декларацията от Найроби относно 

МКНР25, озаглавена „Активизиране на дейностите за 
изпълнение на обещанията“, отправения в нея призив за 
увеличаване на усилията с оглед на пълно, ефективно и 
ускорено изпълнение и финансиране на програмата за 
действие на МКНР“ 

2-ра част: „и нейната цел да се осигури всеобщ достъп до СРЗП като 
част от всеобщо здравно осигуряване;“

§ 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „на СРЗП“ и „и за СРЗП“
2-ра част: тези думи
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§ 5
1-ва част: „отново потвърждава, че СРЗП се основават на правата на 

човека, представляват съществени елементи от човешкото 
достойнство и продължават да бъдат от решаващо значение 
за постигането на равенство между половете;“

2-ра част: „призовава ЕС и неговите държави членки да признаят 
правата на жените и момичетата на телесна 
неприкосновеност и самостоятелно вземане на решения;“

3-та част: „осъжда честите нарушения на сексуалните и 
репродуктивните права на жените, включително отказа на 
достъп до комплексно сексуално образование, услуги по 
семейно планиране, противозачатъчни средства и здравни 
грижи за майките, както и на безопасни и законни аборти;“

4-та част: „призовава да се отдели за подходящ бюджет за 
горепосочените цели;“

§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „контрацепция“ и 

„аборт“
2-ра част: „контрацепция“
3-та част: „аборт“

§ 19
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и сексуалното 

образование“ и „признава, че основаното на равенството 
между половете и на житейските умения комплексно 
сексуално образование, извършвано по начин, който е 
съобразен с развиващите се възможности, е от съществено 
значение за подрастващите и за младите хора, за да могат да 
се предпазват от непредвидена бременност и предавани по 
полов път инфекции, включително ХИВ и СПИН, както и да 
насърчават ценностите на толерантност, взаимно уважение, 
съгласие и ненасилие в отношенията си и да планират живота 
си;“

2-ра част: „и сексуалното образование“
3-та част: „признава, че основаното на равенството между половете и на 

житейските умения комплексно сексуално образование, 
извършвано по начин, който е съобразен с развиващите се 
възможности, е от съществено значение за подрастващите и 
за младите хора, за да могат да се предпазват от 
непредвидена бременност и предавани по полов път 
инфекции, включително ХИВ и СПИН, както и да насърчават 
ценностите на толерантност, взаимно уважение, съгласие и 
ненасилие в отношенията си и да планират живота си;“

§ 21
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „предотврати 

извършването на опасни аборти“ и  „и грижите след аборт“
2-ра част: „предотврати извършването на опасни аборти“
3-та част:  „и грижите след аборт“
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§ 22
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включващ мерки за 

предотвратяване и избягване на опасни аборти и грижи след 
аборта,“ 

2-ра част: тези думи

§ 24
1-ва част: „осъжда всички форми на основано на пола насилие, 

например физическото, сексуалното и психологическото 
насилие и експлоатация, масовите изнасилвания, трафика на 
хора, гениталното осакатяване на жени; отбелязва, че 
насилието, основано на пола, продължава да бъде широко 
разпространено предизвикателство в Европа, което изисква 
координирани отговори от страна на секторите на 
здравеопазването и на образованието, социалния и правния 
сектор чрез основани на правата, превантивни и ответни 
мерки през целия живот;“

2-ра част: „изразява загриженост относно продължаващите нападки 
срещу правата на жените и СРЗП, включително отказа на 
достъп до услуги за семейно планиране, противозачатъчни 
средства и услуги за безопасен и законен аборт, както и 
относно законодателството в много части на света, което 
ограничава тези права, включително и в ЕС; категорично 
потвърждава, че отказът на услуги в областта на СРЗП, 
включително на безопасен и законен аборт, е форма на 
насилие над жените и момичетата;“

§ 26
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и допълнителен 

напредък по програмата за СРЗП;“ и „подчертава във връзка с 
това, че всеобхватното образование за взаимоотношенията и 
сексуалността е от ключово значение за изграждането на 
умения на децата и на младите хора да формират здрави, 
равни, благоприятни и безопасни отношения, в които няма 
дискриминация, принуда и насилие, и да предотвратяват 
сексуалното, основаното на пола насилие и насилието от 
страна на интимния партньор; поради това насърчава всички 
държави членки да въведат за младите хора в училищата 
всеобхватно и съобразено с възрастта образование в областта 
на сексуалността и взаимоотношенията;“

2-ра част: „и допълнителен напредък по програмата за СРЗП;“
3-та част: „подчертава във връзка с това, че всеобхватното образование 

за взаимоотношенията и сексуалността е от ключово значение 
за изграждането на умения на децата и на младите хора да 
формират здрави, равни, благоприятни и безопасни 
отношения, в които няма дискриминация, принуда и насилие, 
и да предотвратяват сексуалното, основаното на пола насилие 
и насилието от страна на интимния партньор; поради това 
насърчава всички държави членки да въведат за младите 
хора в училищата всеобхватно и съобразено с възрастта 
образование в областта на сексуалността и 
взаимоотношенията;“
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§ 33
1-ва част: „признава факта, че хуманитарните кризи засилват 

предизвикателствата, свързани със СРЗП, като засягат по-
специално най-уязвимите хора в южното полукълбо;“

2-ра част: „припомня, че в кризисните зони жените и момичетата са 
особено изложени на сексуално насилие, изнасилване, 
болести, предавани по полов път, сексуална експлоатация и 
нежелана бременност; подчертава значението на достъпа до 
услуги в областта на СРЗП в такива ситуации и 
необходимостта от съответно адаптиране на хуманитарната 
помощ; призовава Комисията и държавите членки да засилят 
перспективата за равенство между половете и СРЗП в своите 
ответни действия в областта на хуманитарната помощ, 
включително по отношение на обучението на хуманитарните 
участници и финансирането, тъй като достъпът до сексуално 
и репродуктивно здравеопазване е основна потребност на 
хората в области, нуждаещи се от хуманитарна помощ;“ с 
изключение на думите: „подчертава значението на достъпа до 
услуги в областта на СРЗП в такива ситуации и 
необходимостта от съответно адаптиране на хуманитарната 
помощ;“ и „и СРЗП“

3-та част: „подчертава значението на достъпа до услуги в областта на 
СРЗП в такива ситуации и необходимостта от съответно 
адаптиране на хуманитарната помощ;“

4-та част: и „и СРЗП“

§ 36
1-ва част: „призовава ЕС да поеме силна водеща роля за постигането на 

правата на момичетата и жените и на равенството между 
половете, включително във външната си дейност, чрез 
изпълнение на амбициозния План за действие относно 
равенството между половете III за периода след 2020 г.;“

2-ра част: „призовава ЕС освен това да осигури подходящо финансиране 
за СРЗП и за семейното планиране в своята политика за 
сътрудничество за развитие, особено в рамките на новия 
Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИСРМС), и да разработи 
стратегии за осигуряване на стабилно и непрекъснато 
предоставяне на всички необходими услуги;“

§ 37
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „комплексно сексуално 

образование“
2-ра част: тези думи

§ 40
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „ за СРЗП“
2-ра част: тези думи
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§ 44
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „СРЗП“ и „включително 

по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права“ 

2-ра част: „СРЗП“
3-та част: „включително по отношение на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права“

§ 45
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „задължителни“ и „и 

СРЗП“
2-ра част: „задължителни“
3-та част: „и СРЗП“

съображение А
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за СРЗП;“
2-ра част: тези думи

съображение Г
1-ва част: „като има предвид, че в целите за устойчиво развитие също 

така се призовава за постигане на всеобщо здравно 
осигуряване, по-специално чрез осигуряване на достъп до 
качествени основни здравни услуги и до безопасни, 
ефективни и достъпни лекарства и ваксини за всички;“

2-ра част: „като има предвид, че гарантирането на СРЗП, правата на 
жените и свободата на вземане на решения във връзка с 
тялото и живота им е основна предпоставка за постигането на 
другите цели за устойчиво развитие;“

съображение Д
1-ва част: „като има предвид, че 25-ата годишнина предостави 

възможност правителствата и други глобални участници да 
препотвърдят ангажимента си към програмата за СРЗП, тъй 
като в много държави все още се отричат СРЗП;“

2-ра част: „като има предвид, че МКНР е универсален документ, който 
трябва да се прилага както в рамките на Европейския съюз, 
така и извън него;“

съображение Ж
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за СРЗП;“
2-ра част: тези думи
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съображение Т
1-ва част: „като има предвид, че през 1994 г. с програмата за действие 

беше отправен настоятелен призив до 2000 г. държавите да 
постигнат намаляване на майчината смъртност наполовина от 
равнищата от 1990 г. и допълнително намаляване наполовина 
до 2015 г., което би означавало намаляване на майчината 
смъртност със 75 %; като има предвид, че докато в световен 
мащаб процентът на майчина смъртност е намалял с около 
44 % от 1995 г. насам, като се наблюдава напредък във всеки 
регион, бременността сред девойките оказва все още основен 
принос за майчината смъртност и заболеваемост, като все още 
приблизително 70 000 девойки годишно умират поради 
причини, свързани с бременността или раждането, и че 
преобладаващата част от смъртните случаи при майките 
продължават да настъпват в среда с условия на бедност или в 
резултат на комбинирана дискриминация;“

2-ра част: „като има предвид, че майчината смъртност в резултат на 
опасни аборти и общата майчина смъртност се намаляват чрез 
премахване на законовите ограничения върху достъпа до 
аборт;“

съображение АВ 
1-ва част: „като има предвид, че от 2015 г. насам чрез световния 

механизъм за финансиране се цели насърчаване на 
националните правителства да увеличават разходите си в 
съответствие с ЦУР в областта на здравеопазването;“

2-ра част: „като има предвид, че възстановяването и разширяването на 
прилагането на „правилото за глобално блокиране“ оказаха 
вредно въздействие върху достъпа на жените и момичетата 
до всеобхватни здравни грижи, включително СРЗП;“

съображение АЖ
1-ва част: „като има предвид, че Европейският консенсус за развитие 

включва равенството между половете и човешките права на 
жените и момичетата, както и тяхното овластяване и защита, 
като основни принципи и приоритети във всички области на 
външната дейност на ЕС;“

2-ра част: „като има предвид, че в него също така се подчертава 
необходимостта от „всеобщ достъп до качествена и достъпна 
изчерпателна информация за сексуалното и репродуктивното 
здраве, образование, включително комплексно сексуално 
образование, и до здравни услуги“ и се потвърждава 
ангажиментът за изразходване на най-малко 20 % от помощта 
на ЕС за социално приобщаване и човешко развитие;“

съображение АИ
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за СРЗП;“
2-ра част: тези думи
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19. Регулаторна пригодност на Европейския съюз, 
субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-
доброто законотворчество за 2017, 2018 и 2019 г.

Доклад: Mislav Kolakušić (A9-0191/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 3 1 ID ПГ - 148, 542, 5

след § 4 2 ID ПГ - 147, 541, 7

§ 5 § оригинале
н текст

ПГ + 513, 136, 47

разд.

1/ПГ + 662, 15, 20

§ 9 § оригинале
н текст

2/ПГ + 553, 131, 13

§ 10 3 ID ПГ - 124, 555, 16

7 PPE ПГ + 551, 115, 31

разд.

1/ПГ ↓

§ 13

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

§ 18 4 ID ПГ - 83, 541, 71

§ 19 § оригинале
н текст

ПГ + 411, 232, 54

след § 26 6 Renew ПГ + 393, 276, 28

§ 33 5 ID ПГ - 161, 529, 5

разд.

1/ПГ + 632, 49, 16

2/ПГ + 608, 54, 35

§ 34 § оригинале
н текст

3/ПГ + 680, 5, 12
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

съображение Й § оригинале
н текст

ПГ + 447, 219, 31

съображение Н § оригинале
н текст

ПГ + 403, 283, 10

разд.

1/ПГ + 614, 75, 6

съображение П § оригинале
н текст

2/ПГ - 216, 470, 10

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 620, 20, 51

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 19
S&D: съображения Й, Н, П
ID: § 5
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Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „насърчава Комисията 

да извърши оценка на възможността за въвеждане на 
неформална процедура за „зелен картон“; изтъква 
ангажимента на Комисията в бъдеще да предоставя обобщени 
отговори в случаите, в които поне четири парламента са 
издали мотивирани становища, и да предвиди техническа 
гъвкавост според конкретния случай, за да се даде 
възможност за гъвкавост по отношение на осемседмичния 
срок, в който националните парламенти трябва да представят 
становищата си;“

2-ра част: тези думи

Renew:
съображение П
1-ва част: „като има предвид, че Парламентът, Комисията и Съветът в 

качеството си на законодателни органи трябва да спазват 
принципа на предоставената компетентност и принципите на 
субсидиарност и пропорционалност;“

2-ра част: „като има предвид, че основата за спазването на тези 
принципи е строгото зачитане на националната 
компетентност, като законодателството на ЕС трябва да бъде 
адаптирано към исканията на гражданите чрез неговото 
транспониране и прилагане по начин, който винаги да 
съответства на националното право, така че гражданите на 
ЕС да могат да разполагат с равни условия;“

ID:
§ 9
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „посреща със 

задоволство резултатите и препоръките в доклада на 
работната група, в който се посочва, че във всички 
съществуващи области на дейност ЕС предлага добавена 
стойност и че съответно работната група не е установила 
никакви правомощия по Договорите или области на 
политиката, които следва да бъдат делегирани обратно и 
окончателно, изцяло или частично, на държавите членки;“

2-ра част: тези думи
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§ 34
1-ва част: „взема под внимание принципа на отмяна на предишни 

тежести при въвеждане на нови, основан на участието на 
заинтересованите лица, чрез който Комисията се стреми да 
компенсира нововъведените тежести, особено за 
микропредприятията и МСП, като облекчава хората и 
предприятията от равностойни тежести на равнището на ЕС в 
същата област на политиката; подчертава, че прилагането на 
този подход не следва да бъде в разрез с целите за по-добро 
регулиране, и подчертава, че той не следва да води до 
механични решения за отмяна на законодателство или 
понижаване на стандартите, както и че неговата цел следва 
да бъде да модернизира и реформира законодателството на 
ЕС с оглед на новите предизвикателства пред обществото;“

2-ра част: „подчертава, че въпреки че при изготвянето, транспонирането 
и изпълнението на актовете на ЕС следва да се избягва 
допълнителна ненужна административна тежест, това не 
следва да води до дерегулиране или липса на регулиране,“ 

3-та част: „нито да възпрепятства парламентите на държавите членки 
да предприемат или да продължат да прилагат по-
амбициозни мерки и да приемат по-високи стандарти в 
социалната сфера, опазването на околната среда и защитата 
на потребителите в случаите, в които правото на Съюза 
определя само минимални стандарти;“

20. Докладите на Комисията относно Босна и Херцеговина за 
2019-2020 г.

Доклад: Paulo Rangel (A9-0185/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 6 20 ECR ПГ - 142, 519, 34

след § 6 5 Verts/ALE ПГ - 167, 444, 85

§ 11 21 ECR ПГ - 137, 526, 32

12 ECR ПГ - 132, 554, 10§ 18

17 PPE ПГ - 220, 405, 71

6 Verts/ALE ПГ - 288, 398, 8

13 ECR ПГ - 170, 507, 19

§ 21

18 PPE ПГ - 290, 379, 27
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 639, 54, 2

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 511, 180, 5

§ 37 10 ID ПГ - 167, 515, 11

§ 38 § оригинале
н текст

ПГ + 593, 3, 100

разд.

1/ПГ + 542, 98, 54

§ 43 § оригинале
н текст

2/ПГ + 604, 40, 50

§ 46 7 Verts/ALE ПГ - 233, 404, 58

19 PPE ПГ - 281, 360, 54

разд.

1/ПГ + 638, 52, 5

2/ПГ + 543, 80, 72

§ 47

§ оригинале
н текст

3/ПГ + 505, 124, 66

8 Verts/ALE ПГ - 177, 513, 4§ 56

14 S&D ПГ - 278, 410, 6

9 Verts/ALE ПГ - 182, 504, 9

разд.

1/ПГ + 559, 130, 5

15 S&D

2/ПГ - 290, 398, 6

разд.

1/ПГ ↓

§ 57

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

1з The Left ПГ - 111, 574, 10§ 58

16 S&D ПГ - 270, 418, 7
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 646, 20, 29

§ 81 § оригинале
н текст

2/ПГ + 548, 49, 98

§ 87 2з The Left ПГ - 83, 597, 15

§ 89 3з The Left ПГ - 97, 580, 18

§ 90 11 ID ПГ - 108, 520, 64

§ 91 4з The Left ПГ - 81, 597, 17

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 483, 73, 133

Искания за гласуване поотделно
ECR: § 38

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 43
1-ва част: „приветства първия по рода си гей парад в Сараево, проведен 

на 9 септември 2019 г., и очаква, че последните ограничения, 
свързани с пандемията, няма да възпрепятстват 
възобновяването му в близко бъдеще;“

2-ра част: „припомня необходимостта от подобряване на положението 
на ЛГБТИК+ лицата, от наказателно преследване на 
насилието и престъпленията от омраза срещу тях, както и от 
насърчаване на тяхното социално приобщаване и от приемане 
на съответен план за действие;“

§ 57
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „“като например 

съобщения за отблъскване по границите на Босна и 
Херцеговина,  призовава Комисията да въведе независим 
механизъм за мониторинг“

2-ра част: тези думи
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§ 81
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „припомня, че 

прекомерната зависимост от въглищата забавя 
дългоочаквания преход към енергия от възобновяеми 
източници; настоятелно призовава органите да предприемат 
стъпки за поетапно извеждане от употреба на неефективните 
и замърсяващи електроцентрали на въглища;“

2-ра част: тези думи

Verts/ALE:
§ 21
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „за предпочитане 

преди общите избори през 2022 г.;“
2-ра част: тези думи

§ 47
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че беше 

възможно да се постигне споразумение относно изборите в 
Мостар, което показва политическа воля за постигане на 
компромис, и“ и „за предпочитане преди общите избори през 
2022 г.,“ 

2-ра част: „подчертава, че беше възможно да се постигне споразумение 
относно изборите в Мостар, което показва политическа воля за 
постигане на компромис, и“ 

3-та част: „за предпочитане преди общите избори през 2022 г.,“

PPE:
изменение 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „насилствено“, „в 

нарушение на международните договори;“ и „във връзка с 
нейните разследвания за предполагаемото участие на 
агенцията в нарушения на основните права;“ „очаква в 
доклада на групата да се вземат изцяло предвид докладите 
на организациите на гражданското общество и 
свидетелствата на жертвите на насилие по границите на ЕС;“

2-ра част: тези думи


