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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. Оптимизиране на мерките за осъществяването на мрежата 
TEN-T ***II

Препоръка за второ четене: Dominique Riquet (A9-0223/2021)

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

Одобрение без гласуване

2. Използване на технологии за обработка на данни за целите 
на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн 
(временна дерогация от Директива 2002/58/ЕО) ***I

Доклад: Birgit Sippel (A9-0258/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

39 комисия ПГ + 537, 133, 24

3. Признаване на свидетелства от трети държави за плаване 
по вътрешните водни пътища ***I

Доклад: Andris Ameriks (A9-0210/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 646, 24, 25
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4. Проект на коригиращ бюджет № 3/2021 г.: излишък от 
2020 финансова година

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0218/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 641, 36, 18

5. Агенция на Европейския съюз за основните права ***

Препоръка: Lukas Mandl (A9-0227/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 546, 69, 79

6. Спогодбата Интербус: Протокол относно международните 
редовни и специализирани редовни превози на пътници, 
извършвани с автобуси ***

Препоръка: Maria Grapini (A9-0176/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 613, 29, 53

7. Фонд „Вътрешна сигурност“ ***II

Препоръка за второ четене: Моника Холмайер (A9-0221/2021) (необходимо е 
мнозинство от всички членове на ЕП за промяна или отхвърляне на 
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позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1=
2=

The Left,
Verts/ALE

ПГ - 132, 558, 4

8. Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 
***II

Препоръка за второ четене: Габриел Мато (A9-0222/2021) (необходимо е 
мнозинство от всички членове на ЕП за промяна или отхвърляне на 
позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1 Verts/ALE ПГ - 143, 516, 35

9. Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за 2021 – 2027 г. 
***II

Препоръка за второ четене: Tanja Fajon (A9-0224/2021)

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

Одобрение без гласуване
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10. Железопътна безопасност и сигнализация: оценка на 
актуалното състояние на ERTMS

Доклад: Izaskun Bilbao Barandica (A9-0181/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 667, 11, 14

11. Свързани с търговията аспекти и последици от COVID-19

Доклад: Kathleen Van Brempt (A9-0190/2021)

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

единно 
гласуване

ПГ + 509, 63, 120

12. Обща система на ДДС: предоставяне на изпълнителни 
правомощия на Комисията за определяне на значението на 
термините, използвани в някои разпоредби *

Доклад: Irene Tinagli (A9-0201/2021)

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 561, 43, 88

13. Изменения на Правилника за дейността на Европейския 
парламент

Доклад: Габриеле Бишоф (A9-0214/2021) (необходимо е мнозинство от 
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всички членове на ЕП за приемане на измененията)

Предмет Изм
. №

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 

водещата комисия 
- гласуване „ан 

блок“

комисия ПГ + 669, 14, 12

Член 197 3 комисия ПГ + 480, 180, 35

разд.

1/ПГ + 677, 14, 3

2/ПГ + 401, 103, 187

член 213, § 1 4 комисия

3/ПГ + 360, 129, 202

Член 213, след § 1 19 ID ПГ - 159, 527, 7

член 213, след 
алинея 3

5 комисия ПГ - 340, 168, 184

член 223, § 3 14 комисия ПГ + 538, 142, 15

Предложение за решение ПГ + 353, 125, 211

Искания за гласуване поотделно
ID: изменения 3, 14
PPE: изменения 4, 5

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 4
1-ва част: „Председателят и първият заместник-председател на комисия 

не могат да бъдат от един и същи пол.“ и „Балансът между 
половете се прилага освен това и за другите членове на 
бюрото.“

2-ра част: „Председателят и първият заместник-председател на комисия 
не могат да бъдат от един и същи пол.“

3-та част: „Балансът между половете се прилага освен това и за другите 
членове на бюрото.“
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14. Финансови дейности на Европейската инвестиционна банка 
– годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Pedro Silva Pereira (A9-0200/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 535, 83, 77

2/ПГ + 604, 44, 47

3/ПГ + 536, 148, 11

§ 6 § оригинале
н текст

4/ПГ + 681, 4, 10

разд.

1/ПГ + 552, 113, 30

2/ПГ + 676, 14, 5

§ 8 § оригинале
н текст

3/ПГ + 548, 120, 27

§ 9 3 ID ПГ - 154, 535, 4

разд.

1/ПГ + 659, 26, 10

2/ПГ + 658, 26, 11

§ 17 § оригинале
н текст

3/ПГ + 561, 118, 16

§ 27 4 ID ПГ - 163, 516, 14

§ 66 § оригинале
н текст

ПГ + 593, 59, 43

§ 68 § оригинале
н текст

ПГ + 582, 60, 53

след § 76 5 ID ПГ - 113, 529, 51

разд.

1/ПГ + 491, 176, 28

§ 85 1 Renew

2/ПГ + 387, 179, 129
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 545, 53, 97

§ 86 § оригинале
н текст

2/ПГ + 544, 51, 100

§ 96 6 ID ПГ - 135, 544, 13

съображение В 2 ID ПГ - 143, 531, 18

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 582, 62, 48

Искания за гласуване поотделно
ID: §§ 66, 68

Искания за разделно гласуване
S&D:
изменение 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „припомня, че 

Европейският омбудсман установи, че решението на 
Европейския банков орган да не забрани на изпълнителния си 
директор да стане главен изпълнителен директор на група за 
финансово лобиране представлява лошо управление и че 
забраната за преместването му на този пост щеше да е 
необходима и пропорционална мярка;“

2-ра част: тези думи

§ 86
1-ва част: „изразява загриженост, че осемте заместник-председатели на 

ЕИБ, в допълнение към секторните си отговорности, 
упражняват надзор върху предложенията за проекти от 
своите държави на произход, наред с отговорностите си за 
други държави;“

2-ра част: „изразява съжаление относно факта, че ЕИБ не предприе 
действия във връзка с искането на Парламента в Кодекса за 
поведение на Управителния комитет да се включи разпоредба, 
изключваща възможността неговите членове да упражняват 
надзор върху отпускането на заеми или изпълнението на 
проекти в своите държави на произход;“
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ID:
§ 8
1-ва част: „отбелязва, че съгласно Плана на Комисията във връзка с 

целта в областта на климата за 2030 г., през периода 2021 – 
2030 г. ЕС ще трябва ежегодно да инвестира 350 милиарда 
евро повече, отколкото през периода 2011 – 2020 г.; 
подчертава, че е необходимо ЕИБ да има още по-голяма роля, 
за да се преодолее този недостиг на инвестиции по 
отношение на климата;“

2-ра част: „призовава Съвета на гуверньорите да се възползва от 
възможността за благоприятни условия за отпускане на заеми 
за ЕИБ, за да увеличи емитирането и падежа на облигациите, 
като същевременно запази силната си капиталова позиция;“ с 
изключение на думите: „се възползва от възможността за 
благоприятни условия за отпускане на заеми за ЕИБ, за да 
увеличи емитирането и падежа на облигациите, като 
същевременно“

3-та част: тези думи
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§ 17
1-ва част: „призовава ЕИБ да допринесе за действията за отстраняване 

на системните недостатъци, които възпрепятстват 
определени региони или държави да се възползват 
пълноценно от финансовите възможности, които ЕИБ 
предоставя,“

2-ра част: „наред с другото като увеличи своите усилия за разширяване 
на дейностите си по отпускане на заеми, предоставя 
техническа помощ и консултантска подкрепа, по-специално в 
региони, които привличат малко инвестиции и които не са се 
възползвали в значителна степен от дерогацията от 
правилата за държавна помощ по време на кризата, 
предизвикана от пандемията, поради липсата на финансов 
капацитет или на свобода на действие на държавата;“ с 
изключение на думите: „като увеличи своите усилия за 
разширяване на дейностите си по отпускане на заеми“

3-та част: тези думи

Verts/ALE, ID:
§ 6
1-ва част: „отбелязва, че ЕИБ е институция с висок ливъридж;“
2-ра част: „призовава акционерите на ЕИБ да обсъдят оптималната 

структура на собствения капитал и да се споразумеят за 
увеличаване на капитала както с парични вноски в брой, така 
и под формата на невнесен капитал; подчертава, че 
увеличаването на капитала следва да върви успоредно с по-
голяма прозрачност, демократична отчетност, ефективност на 
структурата за управление и по-голяма екологична 
устойчивост;“ с изключение на думите: „и да се споразумеят 
за увеличаване на капитала както с парични вноски в брой, 
така и под формата на невнесен капитал; подчертава, че 
увеличаването на капитала следва да върви успоредно с“ и 
„по-голяма прозрачност, демократична отчетност, 
ефективност на структурата за управление и по-голяма 
екологична устойчивост;“

3-та част: „и да се споразумеят за увеличаване на капитала както с 
парични вноски в брой, така и под формата на невнесен 
капитал; подчертава, че увеличаването на капитала следва да 
върви успоредно с“

4-та част: „по-голяма прозрачност, демократична отчетност, 
ефективност на структурата за управление и по-голяма 
екологична устойчивост;“
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15. Контрол на финансовите дейности на Европейската 
инвестиционна банка – годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Bas Eickhout (A9-0215/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 7 1 PPE ПГ - 252, 408, 35

§ 11 2 PPE ПГ - 171, 450, 74

след § 23 3 PPE ПГ - 319, 347, 29

4з PPE ПГ - 281, 377, 37§ 25

9 ID ПГ - 146, 387, 157

§ 30 5 PPE ПГ - 258, 418, 19

§ 36 10 ID ПГ - 84, 605, 4

§ 38 11 ID ПГ - 187, 343, 158

§ 41 6 PPE ПГ - 197, 493, 4

§ 61 7 PPE ПГ - 259, 394, 42

§ 62 8 PPE ПГ - 255, 410, 30

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 542, 82, 68
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16. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от 
Правилника за дейността: Генетично модифицирана соя 
DAS-81419-2

Предложение за резолюция: B9-0372/2021

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

Предложение за резолюция B9-0372/2021
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 470, 199, 23

17. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от 
Правилника за дейността: Генетично модифицирана соя 
DAS-81419-2 × DAS-44406–6

Предложение за резолюция: B9-0373/2021

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

Предложение за резолюция B9-0373/2021 
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 470, 199, 23

18. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от 
Правилника за дейността: Генетично модифицирана 
царевица 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 и генетично 



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_BG.docx 16 PE 695.753

модифицирана царевица, комбинираща две или три от 
единичните събития 1507, MIR162, MON810 и NK603

Предложение за резолюция: B9-0374/2021

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

Предложение за резолюция B9-0374/2021 
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 470, 200, 22

19. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от 
Правилника за дейността: Генетично модифицирана 
царевица Bt 11 (SYN-BTØ11-1)

Предложение за резолюция: B9-0375/2021

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

Предложение за резолюция B9-0375/2021
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 470, 200, 22

20. Защита на финансовите интереси на ЕС – борба с измамите 
– годишен доклад за 2019 г.

Доклад: Caterina Chinnici (A9-0209/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 2 3 S&D ПГ + 653, 4, 38

разд.§ 39 § оригинале
н текст

1/ПГ + 659, 23, 13
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 463, 171, 61

разд.

1/ПГ + 664, 23, 8

§ 40 § оригинале
н текст

2/ПГ + 464, 170, 61

разд.

1/ПГ + 648, 26, 21

§ 51 § оригинале
н текст

2/ПГ + 391, 192, 112

4 S&D ПГ + 327, 312, 56

разд.

1/ПГ ↓

§ 64

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

§ 65 § оригинале
н текст

ПГ + 427, 146, 120

разд.

1/ПГ + 576, 31, 88

§ 70 § оригинале
н текст

2/ПГ + 401, 201, 93

§ 81 2 PPE ПГ + 646, 29, 20

съображение И 1 PPE ПГ + 564, 17, 114

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 534, 34, 124

Искания за гласуване поотделно
S&D: § 65

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 64
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „припомня, че по 

отношение на кандидатите, номинирани от Белгия, България 
и Португалия, Съветът не спази реда на предпочитание на 
комисията за подбор;“

2-ра част: тези думи
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§ 70
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като България, Малта, 

Словакия, Унгария, Хърватия и Чехия;“
2-ра част: тези думи

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

§ 40
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „пълна“
2-ра част: тази дума

§ 51
1-ва част: „приветства приемането на 29 април 2019 г. на новата 

стратегия на Комисията за борба с измамите; приветства 
политиката на нулева толерантност към измамите; приветства 
повторното въвеждане на корпоративния надзор по въпросите 
на измамите от страна на Комисията, като на OLAF се 
предоставя по-силна консултативна и надзорна роля;“

2-ра част: „припомня, че стратегията предвижда обвързващ план за 
действие само за службите на Комисията и изпълнителните 
агенции въпреки факта, че повечето отговорности носят 
държавите членки; призовава за единен подход, който 
включва и държавите членки;“

21. Въздействие на ветроенергийните паркове в морето и на 
други системи за енергия от възобновяеми източници върху 
риболовния сектор

Доклад: Peter van Dalen (A9-0184/2021)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 512, 21, 159

22. Механизъм за свързване на Европа ***II

Препоръка за второ четене: Хена Виркунен, Мариан-Жан Маринеску, 
Доминик Рике (A9-0219/2021) (необходимо е мнозинство от всички членове 
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на ЕП за промяна или отхвърляне на позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1 Verts/ALE ПГ - 114, 518, 58

23. Мерки, необходими за прилагането на Протокола, 
приложен към Договора за създаване на Европейската 
общност, относно финансовите последици от изтичането на 
срока на договора за ЕОВС и Изследователския фонд за 
въглища и стомана ***

Препоръка: Johan Van Overtveldt (A9-0229/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 627, 40, 29

24. Управление на активите на ЕОВС в ликвидация и на 
Изследователския фонд за въглища и стомана *

Доклад: Johan Van Overtveldt (A9-0228/2021)

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

единно гласуване ПГ + 600, 42, 54

25. Визова информационна система: обработка на визите ***II

Препоръка за второ четене: Паулу Ранжел (A9-0207/2021) (необходимо е 
мнозинство от всички членове на ЕП за промяна или отхвърляне на 
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позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1 The Left ПГ - 114, 578, 4

26. Визова информационна система: условия за достъп до 
други информационни системи на ЕС за целите на ВИС ***II

Препоръка за второ четене: Паулу Ранжел (A9-0208/2021) (необходимо е 
мнозинство от всички членове на ЕП за промяна или отхвърляне на 
позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1 The Left ПГ - 113, 577, 6

27. Фонд за интегрирано управление на границите: Инструмент 
за финансово подпомагане за управлението на границите и 
за визовата политика за периода 2021 – 2027 г. ***II

Препоръка за второ четене: Таня Файон (A9-0220/2021) (необходимо е 
мнозинство от всички членове на ЕП за промяна или отхвърляне на 
позицията на Съвета)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за отхвърляне на позицията на Съвета

Отхвърляне 1 The Left ПГ - 84, 496, 111
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28. Граждански диалог и гражданско участие в процеса на 
вземане на решения в ЕС

Доклад: Helmut Scholz (A9-0213/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 3 § оригинале
н текст

ПГ + 366, 317, 9

разд.

1/ПГ + 661, 6, 25

§ 4 § оригинале
н текст

2/ПГ + 394, 277, 21

1 членове на 
ЕП

ПГ - 297, 376, 17

разд.

1/ПГ + 574, 78, 38

§ 5

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 357, 321, 14

2 членове на 
ЕП

ПГ + 453, 214, 25§ 13

§ оригинале
н текст

ПГ ↓

§ 19 3 членове на 
ЕП

ПГ - 318, 357, 17

разд.

1/ПГ + 536, 144, 12

§ 26 § оригинале
н текст

2/ПГ - 336, 339, 17

разд.

1/ПГ + 667, 19, 6

§ 33 § оригинале
н текст

2/ПГ + 370, 288, 34

разд.

1/ПГ + 602, 80, 10

§ 34 § оригинале
н текст

2/ПГ + 368, 291, 33
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 577, 103, 12

§ 35 § оригинале
н текст

2/ПГ + 368, 310, 14

§ 38 4 членове на 
ЕП

ПГ + 471, 208, 12

разд.

1/ПГ + 666, 7, 18

§ 49 § оригинале
н текст

2/ПГ + 374, 294, 23

§ 51 § оригинале
н текст

ПГ + 362, 312, 17

разд.

1/ПГ + 593, 32, 66

§ 54 § оригинале
н текст

2/ПГ + 357, 321, 13

§ 55 § оригинале
н текст

ПГ + 368, 285, 38

§ 58 § оригинале
н текст

ПГ + 357, 314, 20

§ 59 § оригинале
н текст

ПГ + 357, 310, 24

§ 62 § оригинале
н текст

ПГ + 364, 290, 37

§ 63 5 членове на 
ЕП

ПГ - 192, 423, 76

разд.

1/ПГ + 665, 18, 8

съображение Б § оригинале
н текст

2/ПГ + 459, 177, 55
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

съображение Й § оригинале
н текст

ПГ + 448, 186, 57

разд.

1/ПГ + 571, 107, 13

съображение С § оригинале
н текст

2/ПГ + 427, 244, 20

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 537, 125, 33

Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП

§§ 3, 13, 51, 55, 58, 59, 62; съображение Й

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП 
съображение Б
1-ва част: „като има предвид, че според проучване на Евробарометър от 

юни 2020 г. относно гражданската ангажираност 55% от 
респондентите считат, че гласуването на изборите за 
Европейски парламент е най-ефективният начин да се 
гарантира, че мнението на гражданите бива чуто от лицата, 
вземащи решения на равнище ЕС; като има предвид, че макар 
целта да е непрекъснато да се подобрява функционирането 
на демокрацията в ЕС, различни проучвания на Евробарометър 
показват, че гражданите не са доволни от начина на 
функциониране на демокрацията; като има предвид, че това 
схващане се регистрира не само на равнището на ЕС, но и на 
национално равнище;“

2-ра част: „като има предвид, че значителна част от гражданите на ЕС 
не се чувстват чути и разглеждат ЕС като някакъв отдалечен 
субект;“

съображение С
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „че липсата на 

прозрачност възпрепятства обществения дебат по всеки 
законодателен акт;“

2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да бъдат 

разработени нови инструменти“
2-ра част: тези думи
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§ 5
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „настоятелно 

призовава Комисията да се ангажира с представянето на 
законодателно предложение след приемането от Парламента 
на такъв законодателен доклад по собствена инициатива; във 
връзка с това предлага да се измени настоящото рамково 
споразумение между Парламента и Комисията;“

2-ра част: тези думи

§ 26
1-ва част: „предлага да се създаде Европейска мрежа за гражданско 

образование, която да осигури платформа за обмен на най-
добри практики и знания относно методите за засилване на 
европейското измерение на гражданското образование; 
подчертава необходимостта от нови модели и инструменти за 
гражданско образование;“

2-ра част: „,като например създаването на Европейска агенция за 
гражданско образование;“

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

„подчертава следователно значението на постоянните 
механизми за участие, които да улесняват още повече и да 
насърчават участието на гражданите в процеса на вземане на 
решения в ЕС, отвъд самото гласуване и други съществуващи 
канали и инструменти; подкрепя дейностите за повишаване 
на осведомеността относно тези механизми за максимално 
увеличаване на тяхното въздействие и тяхната ефективност; 
подчертава необходимостта от такива механизми на 
европейско, национално, регионално и местно равнище и от 
подходяща хоризонтална и вертикална координация между 
институциите на различни равнища;“

2-ра част: тези думи

§ 34
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „оказване на влияние 

върху формирането на годишните политически или 
законодателни приоритети,“

2-ра част: тези думи

§ 35
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „основано на широко 

участие бюджетиране“
2-ра част: тези думи
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§ 49
1-ва част: „счита, че при процесите на участие на гражданите трябва да 

се осигурява възможно най-високо равнище на прозрачност; 
подчертава, че прозрачността и отворените данни засилват 
доверието в публичните институции, и следователно – тяхната 
легитимност; подчертава, че насърчаването на 
демократичната легитимност на институциите на ЕС чрез 
обществена ангажираност изисква по-добро разбиране на 
процеса за вземане на решения в ЕС;“

2-ра част: „призовава за създаването на стандарт за отворено 
управление на равнището на ЕС, който би могъл да послужи 
като основа за други равнища на управление;“

§ 54
1-ва част: „поема ангажимент да работи с другите институции на ЕС и 

заинтересованите страни за укрепването на допълнителни 
канали за участие на гражданите,“

2-ра част: „включително за разширяването на диалога с гражданите и 
създаването на постоянен механизъм за участие на 
гражданите, с официално обвързващо изискване за 
последващи действия;“

Разни
Лорант Винце (PPE) също е подкрепил изменение 5 и е оттеглил 
подкрепата си за изменение 4.
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29. Сътрудничество между ЕС и НАТО в контекста на 
трансатлантическите отношения

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A9-0192/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 9 7 докладчик ПГ + 576, 73, 35

след § 9 8 докладчик ПГ + 568, 93, 23

§ 10 9 докладчик ПГ + 565, 79, 40

§ 13 10 докладчик ПГ + 568, 77, 39

§ 15 11 докладчик ПГ + 568, 48, 68

§ 16 12 докладчик ПГ + 584, 83, 17

§ 20 13 докладчик ПГ + 578, 77, 27

§ 22 14 докладчик ПГ + 584, 77, 22

§ 33 15 докладчик ПГ + 567, 80, 36

§ 48 16 докладчик ПГ + 564, 94, 26

§ 53 17 докладчик ПГ + 568, 80, 33

1 докладчик ПГ + 591, 42, 51след позоваване 
22

2 докладчик ПГ + 591, 42, 51

3 докладчик ПГ + 591, 42, 51

4 докладчик ПГ + 588, 61, 35

след позоваване 
39

5 докладчик ПГ + 600, 7, 76

съображение Б 6 докладчик ПГ + 592, 46, 46

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 493, 90, 103
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30. Остаряването на стария континент – възможности и 
предизвикателства, свързани с политиката за периода 
след 2020 г. в сферата на застаряването на населението

Доклад: Beata Szydło (A9-0194/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

1 ECR ПГ - 137, 539, 15

§ 2 5 членове на 
ЕП

ПГ - 315, 337, 39

след § 2 6 членове на 
ЕП

ПГ + 389, 287, 15

след § 8 7 членове на 
ЕП

ПГ + 428, 176, 87

8 членове на 
ЕП

ПГ + 369, 298, 23

разд.

1/ПГ ↓

§ 13

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

след § 13 9 членове на 
ЕП

ПГ - 315, 330, 46

§ 17 § оригинале
н текст

ПГ + 482, 143, 64

след § 17 10 членове на 
ЕП

ПГ + 399, 267, 24

разд.

1/ПГ + 656, 14, 21

2/ПГ + 510, 93, 88

§ 22 § оригинале
н текст

3/ПГ + 431, 150, 109
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 42 11 членове на 
ЕП

ПГ - 311, 351, 29

разд.

1/ПГ + 501, 86, 104

§ 56 § оригинале
н текст

2/ПГ + 341, 328, 22

§ 58 12 членове на 
ЕП

ПГ + 362, 232, 97

съображение Т 2 членове на 
ЕП

ПГ + 308, 269, 113

разд.

1/ПГ + 597, 17, 77

2/ПГ + 490, 116, 83

съображение АА § оригинале
н текст

3/ПГ + 505, 127, 58

след 
съображение АА

3 членове на 
ЕП

ПГ + 381, 289, 20

разд.

1/ПГ + 568, 93, 29

съображение АБ § оригинале
н текст

2/ПГ + 496, 120, 74

съображение БА 4 членове на 
ЕП

ПГ - 304, 311, 76

Предложение за резолюция (комисия 
EMPL)

(целия текст)

ПГ + 479, 103, 113

Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП

§ 17

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП
§ 13
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1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да изготвят и 
приемат единно определение за зависимост от помощта на 
други лица, като вземат предвид и нуждите на лицата, 
полагащи неформални грижи; подчертава, че за да се 
създадат ефективни системи за грижи за зависимите лица, 
особено за възрастните хора, е необходимо да се приеме 
единно определение и система за оценка на степента на 
зависимост;“

2-ра част: „подчертава необходимостта от насърчаване на стратегии за 
персонализирана качествена подкрепа за зависимите лица; 
подчертава, че следва да се вземат предвид специфичните 
нужди на лицата с различни заболявания, включително 
невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер 
и деменцията, от диагностицирането до лечението и 
дългосрочните грижи;“

съображение АА
1-ва част: „като има предвид. че всички политики в сферата на 

демографските възможности и предизвикателства трябва да 
възприемат приобщаващ, основан на права и обективни данни 
и насочен към хората подход, и трябва да подкрепят 
принципите на равенство, особено на равенство между 
половете и недопускане на дискриминация, както и да 
гарантират правата на жените,“

2-ра част: „включително техните сексуални, репродуктивни и 
икономически права; като има предвид, че справянето с 
демографските предизвикателства по никакъв начин не 
трябва да възпрепятства личната репродуктивна 
автономност;“

3-та част: „като има предвид, че достъпът до услуги и продукти в 
областта на сексуалното и репродуктивното здраве е от 
основно значение за физическото, психическото и социалното 
благосъстояние;“

съображение АБ
1-ва част: „като има предвид, че политиките и действията на ЕС в 

сферата на застаряването и демографските промени трябва 
да са в пълно съответствие със стратегията на ЕС за 
равенство между половете за периода 2020 – 2025 г.;“

2-ра част: „като има предвид, че съществува тясна корелация между 
демографските предизвикателства и интегрирането на 
принципа на равенство между половете, която следва да бъде 
отразена в съответните политически отговори;“
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§ 22
1-ва част: „припомня, че по-високата раждаемост изисква повече 

възможности за работа, стабилна заетост и жилища, достойни 
условия на труд и настаняване, гъвкави схеми на работа, 
щедро подпомагане на семействата и платен родителски 
отпуск и за двамата родители, качествени грижи за децата 
още от ранна възраст и равно разпределение на неплатения 
труд по полагане на грижи и на домашните отговорности 
между мъжете и жените;  подчертава, че с оглед на 
демографските промени и прогнозираното увеличаване на 
продължителността на живота е от основно значение да се 
осигури пълноценно участие на жените на пазара на труда 
без прекъсвания на кариерата или преминаване към работа на 
непълен работен ден и временна заетост, тъй като това ще 
намали риска от бедност сред жените в напреднала възраст;“

2-ра част: „поради това настоятелно призовава държавите членки да 
приложат бързо и изцяло Директивата относно равновесието 
между професионалния и личния живот“

3-та част: „и ги приканва да надхвърлят рамките на минималните 
стандарти, определени в нея;“

§ 56
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „законодателна“
2-ра част: тази дума

Разни
Ейдер Гардиасабал Рубиал (групата S&D) подкрепи изменения от 2 до 
12.

31. Създаване на насоки за прилагане на общия режим на 
обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A9-0226/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 548, 111, 36

§ 7 § оригинале
н текст

2/ПГ - 198, 482, 15

след § 27 1 членове на 
ЕП

ПГ - 308, 349, 37

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 529, 150, 14
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Искания за разделно гласуване
членове на ЕП 
§ 7
1-ва част: „изисква от Комисията да докладва на Парламента редовно и 

проактивно най-малко два пъти годишно за новите и 
текущите разследвани случаи, като се започне възможно най-
скоро с първите случаи;“

2-ра част: „призовава Комисията да започне да докладва на Парламента 
за първите разследвани случаи най-късно до октомври 2021 
г.;“

32. Глобалният режим на ЕС на санкции за нарушения на 
правата на човека (Акт „Магнитски“ на ЕС)

Предложение за резолюция: B9-0371/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0371/2021
(комисия AFET)

разд.

1/ПГ + 608, 56, 29

§ 1 § оригинале
н текст

2/ПГ + 470, 193, 27

разд.

1/ПГ + 632, 27, 34

§ 7 § оригинале
н текст

2/ПГ + 588, 79, 26

разд.

1/ПГ + 607, 54, 31

§ 15 § оригинале
н текст

2/ПГ + 595, 86, 11

разд.

1/ПГ + 601, 54, 37

§ 18 § оригинале
н текст

2/ПГ + 597, 68, 27

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 584, 73, 33
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Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 7
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява убеденост в 

ефективността на новия режим, включително възпиращия му 
ефект;“

2-ра част: тези думи

§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „както и с общата 

външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата 
политика за сигурност и отбрана (ОПСО);“

2-ра част: тези думи

§ 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа, НАТО“
2-ра част: тези думи

ECR, ID:
§ 1
1-ва част: „приветства приемането на Глобалния режим на ЕС на 

санкции за нарушения на правата на човека („Глобалния 
режим на ЕС на санкции“) като съществено допълнение към 
инструментариума на ЕС в областта на правата на човека и 
външната политика, който укрепва ролята на ЕС като 
глобален фактор в областта на правата на човека, като му 
позволява да предприема ограничителни мерки срещу 
юридически и физически лица, участващи в тежки нарушения 
на правата на човека по целия свят; подчертава, че новият 
режим трябва да бъде част от по-широка, последователна и 
ясно определена стратегия, която отчита целите на външната 
политика на ЕС; подчертава, че стратегията следва също така 
да се стреми да определи конкретни референтни показатели, 
които са свързани с целите, и да опише подробно как 
санкциите могат да спомогнат за изпълнението на тези 
показатели;“

2-ра част: „изразява съжаление обаче, че Съветът е решил да прилага 
единодушие вместо гласуване с квалифицирано мнозинство 
при приемането на новия режим, и отново призовава за 
въвеждане на гласуване с квалифицирано мнозинство за 
приемането на санкции в рамките на Глобалния режим на ЕС 
на санкции;“
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33. Годишен доклад за функционирането на Шенгенското 
пространство

Доклад: Tanja Fajon (A9-0183/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 668, 4, 23

§ 8 § оригинале
н текст

2/ПГ + 483, 196, 16

§ 14 § оригинале
н текст

ПГ + 525, 148, 22

разд.

1/ПГ + 494, 140, 60

2/ПГ + 676, 10, 9

§ 17 § оригинале
н текст

3/ПГ + 527, 149, 19

разд.

1/ПГ + 368, 312, 15

§ 18 § оригинале
н текст

2/ПГ + 553, 130, 12

1 членове на 
ЕП

ПГ + 279, 252, 164

разд.

1/ПГ ↓

§ 30

§ оригинале
н текст

2/ПГ ↓

съображение И § оригинале
н текст

ПГ + 526, 148, 21

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 505, 134, 54

Искания за гласуване поотделно
членове на 
ЕП

§ 14; съображение И

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП
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§ 8
1-ва част: „счита, че е от съществено значение визовата политика на ЕС 

да бъде ефективна, лесна за ползване и сигурна, и във връзка 
с това приветства намерението на Комисията да цифровизира 
процедурата за издаване на визи до 2025 г.;“

2-ра част: „счита, че интеграцията на граждани на трети държави, които 
са дългосрочно пребиваващи в държавите членки, е ключов 
елемент за насърчаване на икономическото и социалното 
сближаване и поради това призовава да се обмисли 
хармонизирането на минималните правила за издаване на 
дългосрочни визи и разрешения за пребиваване;“

§ 17
1-ва част: „изразява дълбока загриженост във връзка с 

продължаващите сериозни сведения за насилие и 
отблъскване по външните граници, включително от една 
държава членка в друга, а след това и в държава извън ЕС;“

2-ра част: „отново заявява, че държавите членки имат задължението да 
предотвратяват неразрешено преминаване на границите, и 
припомня, че това задължение не засяга правата на лицата, 
търсещи международна закрила;“

3-та част: „призовава Комисията и държавите членки да насърчават и 
провеждат ефективни, независими и бързи разследвания на 
всички твърдения за отблъскване и малтретиране по 
границите, както и да гарантират незабавното отстраняване 
на недостатъците;“

§ 18
1-ва част: „отбелязва липсата на подходящи механизми за наблюдение, 

за да се гарантира зачитането на основните права и 
принципите на правовата държава при управлението на 
външните граници, и счита, че на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права (FRA) трябва да бъде предоставена 
засилена оперативна роля в това отношение, включително 
чрез механизма за оценка и наблюдение на Шенген;“

2-ра част: „призовава държавите членки да гарантират, че 
националните органи за наблюдение са ефективно установени 
и са в състояние да изпълняват своята роля чрез достатъчно 
ресурси, подходящ мандат и висока степен на независимост; 
насърчава държавите членки да инвестират непрекъснато в 
професионалното поведение на граничните органи, 
включително в обучение в областта на убежището и 
бежанското право, в координация с Frontex, FRA, ВКБООН и 
съответните неправителствени организации;“

§ 30
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да отстранява 

всички установени недостатъци, особено по отношение на 
обучението на персонала, числеността на персонала и 
капацитета за наблюдение на сухопътните граници;“

2-ра част: тези думи
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34. Европейска агенция по лекарствата ***I

Доклад: Nicolás González Casares (A9-0216/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

4-73, 
75-96, 

98-
125, 
127-
143, 
145-
152

комисия ПГ + 585, 22, 86

разд.

1/ПГ + 630, 25, 38

член 9, § 1, буква 
а

74 комисия

2/ПГ + 425, 260, 8

разд.

1/ПГ + 631, 25, 37

член 23, § 1, 
буква а

126 комисия

2/ПГ + 424, 262, 7

след член 29 144 комисия ПГ + 560, 121, 12

97 комисия ПГ + 434, 202, 57след член 12

154 PPE ПГ ↓

член 31, след § 2 155 PPE ПГ - 274, 411, 8

разд.

1/ПГ + 655, 17, 21

1 комисия

2/ПГ + 579, 71, 43

разд.

1/ПГ + 656, 7, 30

след 
съображение 1

2 комисия

2/ПГ + 548, 85, 60

разд.съображение 2 3 комисия

1/ПГ + 668, 20, 5
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 538, 94, 61

след 
съображение 24

153 PPE ПГ - 302, 371, 20

Предложение на Комисията ПГ + 587, 28, 81

Искания за гласуване поотделно
ECR: изменение 144

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 74
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „титулярите на 

разрешения за търговия и други съответни участници във 
веригата на доставки на фармацевтични продукти, както и с“

2-ра част: тези думи

изменение 126
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „производителите и 

други съответни участници във веригата на доставки на 
медицински изделия, както и с“

2-ра част: тези думи

ID:
изменение 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Пандемията от COVID-

19 подчерта рисковете за човешкото здраве, пораждани от 
прекомерната експлоатация на дивата флора и фауна и 
другите природни ресурси и ускорената загуба на биологично 
разнообразие на Земята.“; „и COVID-19“; „като например 
коронавирусът, който предизвиква болестта COVID-19“ и 
„Според приблизителните изчисления на 
Междуправителствената научно-политическа платформа 
относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите 
услуги (IPBES) се счита, че бозайниците и птиците са 
гостоприемници на около 1,7 милиона вируса, неоткрити към 
настоящия момент. Между 631 000 и 827 000 от тези вируси 
евентуално биха могли да заразяват хора.“

2-ра част: тези думи

изменение 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Пандемията от COVID-

19 е ясен пример за необходимостта от засилване на“
2-ра част: тези думи
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изменение 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „от засилване на 

ролята на Съюза, за да“; „по хармонизиран начин“ и 
„недостатъчните правомощия и ресурси на неговите агенции в 
областта на здравеопазването“

2-ра част: тези думи

35. Обща програма на Европейския съюз за действие за 
околната среда до 2030 г. ***I

Доклад: Grace O'Sullivan (A9-0203/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1, 6, 8 
10, 12-
15, 17-
24, 26-
34, 36-
50, 52, 
54-56, 
66-68, 
70-72, 
74-90, 
92-94, 
96-98, 

100-107, 
109-120

комисия ПГ + 551, 94, 48

разд.

1/ПГ + 565, 46, 81

2 комисия

2/ПГ + 546, 134, 12

4 комисия ПГ + 548, 139, 5

разд.

1/ПГ + 612, 22, 59

2/ПГ + 551, 129, 13

3/ПГ + 541, 68, 83

4/ПГ + 593, 51, 49

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия -
разделно 
гласуване

5 комисия

5/ПГ + 373, 306, 14
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

7 комисия ПГ + 546, 111, 36

9 комисия ПГ + 536, 138, 19

разд.

1/ПГ + 556, 87, 50

11 комисия

2/ПГ + 577, 56, 60

16 комисия ПГ + 515, 162, 15

25 комисия ПГ + 540, 101, 51

разд.

1/ПГ + 608, 49, 36

35 комисия

2/ПГ + 548, 140, 5

разд.

1/ПГ + 614, 72, 7

51 комисия

2/ПГ + 525, 140, 28

разд.

1/ПГ + 555, 56, 82

53 комисия

2/ПГ + 378, 287, 28

разд.

1/ПГ + 551, 87, 55

57 комисия

2/ПГ + 602, 79, 12

разд.

1/ПГ + 663, 26, 4

58 комисия

2/ПГ + 533, 127, 32

разд.

1/ПГ + 500, 139, 53

60 комисия

2/ПГ + 345, 327, 20
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

разд.

1/ПГ + 610, 30, 53

2/ПГ + 515, 161, 16

61 комисия

3/ПГ + 523, 133, 36

разд.

1/ПГ + 554, 127, 11

62 комисия

2/ПГ + 359, 311, 22

63 комисия ПГ + 549, 132, 12

64 комисия ПГ + 579, 94, 20

65 комисия ПГ + 539, 99, 54

69 комисия ПГ + 547, 109, 37

разд.

1/ПГ + 643, 36, 14

73 комисия

2/ПГ + 361, 315, 16

разд.

1/ПГ + 538, 149, 6

91 комисия

2/ПГ + 417, 246, 30

разд.

1/ПГ + 606, 58, 29

2/ПГ + 560, 105, 28

3/ПГ + 547, 138, 7

4/ПГ + 532, 141, 20

95 комисия

5/ПГ + 594, 87, 12

разд.99 комисия

1/ПГ + 562, 18, 113
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласув
ане

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

2/ПГ + 550, 137, 6

разд.

1/ПГ + 619, 20, 54

108 комисия

2/ПГ + 547, 137, 8

изменения по член 3

§ 1, след буква а 121 ECR ПГ - 334, 349, 9

§ 1, след тире 4 122 ECR ПГ - 174, 511, 8

§ 1, след буква г 123 ECR ПГ - 169, 504, 20

разд.

1/ПГ + 506, 167, 19

59 комисия

2/ПГ + 342, 322, 27

§ 1, буква д

§ оригинал
ен текст

ПГ ↓

§ 1, след буква з 124 ECR ПГ - 316, 362, 15

§ 1, буква и 125 ECR ПГ - 129, 549, 15

изменения по член 4

след § 2 126 ECR ПГ - 111, 553, 29

съображения

3 комисия ПГ + 550, 68, 75

разд.

1/ПГ ↓

съображение 5

§ оригинал
ен текст

2/ПГ ↓

Предложение на Комисията ПГ + 518, 130, 47

Искания за гласуване поотделно
ID: изменения 4, 7, 16, 25, 59, 60, 64, 65, 73 член 3, § 1, буква д
ECR: изменения 9, 16, 53, 59, 60, 62, 63, 69
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Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 53
1-ва част: „приемане на подход „мисли първо за устойчивостта“ в 

насоките и инструментариума за по-добро регулиране“
2-ра част: „включително чрез интегриране и привеждане в действие на 

принципа за „ненанасяне на значителни вреди“, както е 
посочено в член 17 от Регламента за таксономията;“

изменение 59
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и най-късно до 2025 

г.“
2-ра част: тези думи

изменение 60
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и най-късно до 2027 

г.“
2-ра част: тези думи

изменение 62
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „с намерението тези 

цели постепенно да бъдат увеличени при следващата МФР“
2-ра част: тези думи

изменение 73
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „валидна за целия 

Съюз правна“
2-ра част: тези думи

изменение 91
1-ва част: „насърчаване на устойчиво корпоративно управление и 

установяване на задължителни изисквания за надлежна 
проверка на равнището на Съюза,“

2-ра част: „както и отчитане на тези изисквания при провеждането на 
търговската политика на Съюза, включително във връзка с 
ратифицирането на търговски и инвестиционни 
споразумения;“

The Left:
изменение 57
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „без да се засяга 

европейският семестър,“
2-ра част: тези думи

ID:
изменение 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Освен това обаче са 

необходими системни, дългосрочни рамки със задължителни 
цели по отношение на климата и околната среда.“

2-ра част: тези думи
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съображение 5
1-ва част: „Европейската комисия реагира на установените в SOER 2020 

предизвикателства, като прие Европейския зелен пакт: нова 
стратегия за растеж за двоен екологосъобразен и цифров 
преход, която има за цел да превърне Съюза в справедливо и 
благоденстващо общество с конкурентоспособна и неутрална 
по отношение на климата икономика с ефективно използване 
на ресурсите.“

2-ра част: „В Регламент (EС) xxx на Европейския парламент и на Съвета е 
заложена целта на Съюза за постигане на неутралност по 
отношение на климата до 2050 г.“

изменение 11
1-ва част: „8-ата ПДОС, в качеството си на всеобхватната програма на 

Съюза за действия в областта на околната среда, следва да се 
опира на целите на Европейския зелен пакт и да насърчава 
тяхното постигане в съответствие с дългосрочната цел най-
късно до 2050 г. „Да живеем добре в пределите на нашата 
планета“ съгласно вече установеното в 7-ата ПДОС. Тя следва 
също така да бъде напълно приведена в съответствие с 
Програмата на ООН до 2030 г. и нейните цели за устойчиво 
развитие (ЦУР), които са интегрирани и неразделни, и да бъде 
двигател за тяхното изпълнение и постигане, както и да бъде 
съобразена с целите на Парижкото споразумение, 
Kонвенцията на ООН за биологичното разнообразие и други 
съответни международни споразумения.“

2-ра част: „8-aта ПДОС следва да даде възможност за системна промяна 
в икономика на Съюза, която гарантира благосъстоянието в 
рамките на възможностите на планетата, където растежът е 
регенеративен, и следва също така да гарантира, че 
екологичният и климатичният преход се извършват по 
справедлив и приобщаващ начин и същевременно допринася 
за намаляване на неравенствата.“

изменение 35
1-ва част: „С настоящото решение се установява обща програма за 

действие в областта на околната среда за периода до 31 
декември 2030 г. („8-ата програма за действие за околната 
среда“ или „8-ата ПДОС“). В него се определят нейните 
приоритетни цели, благоприятстващите условия, както и 
необходимите действия, за постигането на 
благоприятстващите условия. То определя и мониторингова 
рамка за измерване и оценка на напредъка на Съюза и 
неговите държави членки за постигането на приоритетните 
цели.“

2-ра част: „С него също така се създава механизъм за управление, за да 
се гарантира пълното постигане на приоритетните цели.“
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изменение 99
1-ва част: „Показатели, рамка за наблюдение“
2-ра част: „и управление“

ECR:
изменение 51
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в т.ч. по отношение на 

определеното в член 17 от Регламента за таксономията;“
2-ра част: тези думи

изменение 58
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в съответствие със 

стратегията на Съюза за устойчиви финанси, в т.ч. мерките, 
предвидени в Регламента за таксономията, и изложеният там 
принцип за ненанасяне на значителни вреди,“

2-ра част: тези думи

изменение 108
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в т.ч. по отношение на 

измерването на системната промяна;“
2-ра част: тези думи

PPE, ID:
изменение 5
1-ва част: „Както в Съюза, така и в световен мащаб земята и почвата 

продължават да се влошават в резултат на широк кръг 
човешки дейности като лошо управление на земята, промени в 
земеползването, неустойчиви селскостопански практики, 
изоставяне на земята, замърсяване, неустойчиви 
горскостопански практики и запечатване на почвата, загуба 
на биологично разнообразие и изменение на климата, често в 
съчетание с други фактори, като по този начин се намалява 
капацитетът им да предоставят екосистемни услуги и 
функции. Въпреки това Съюзът и държавите членки 
понастоящем не са на път да изпълнят своите международни 
и европейски ангажименти, свързани с почвите и земята, 
включително задълженията за борба с опустиняването, 
възстановяване на земите и почвите с влошено качество и 
постигане до 2030 г. на неутрален по отношение на 
влошаването на качеството на земите свят съгласно 
Конвенцията на ООН за борба с опустиняването.“ с 
изключение на думите: „неустойчиви селскостопански 
практики“

2-ра част: тези думи
3-та част: „и постигане до 2030 г. на неутрален по отношение на 

влошаването на качеството на земите свят“
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4-та част: „В съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 
28 април 2021 г. относно опазването на почвите е необходима 
обща за целия Съюз правна рамка за опазване и устойчиво 
използване на почвите, която изцяло да зачита принципа на 
субсидиарност и да разглежда всички основни заплахи за 
почвите. Тази рамка следва да включва, наред с другото, общо 
определение за почвите и техните функции и критериите за 
постигане на добро състояние и устойчиво използване, както 
и междинни и крайни цели, придружени от хармонизирани 
показатели и методология за мониторинг и докладване.“ с 
изключение на думите: „обща за целия Съюз правна“

5-та част: тези думи

The Left, ECR:
изменение 61
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „екологичното данъчно 

облагане и на пазарните инструменти, както и на 
инструментите за екологосъобразно бюджетиране и 
финансиране“

2-ра част: „екологичното данъчно облагане и на пазарните инструменти, 
както и на инструментите за екологосъобразно бюджетиране“

3-та част: „и финансиране“

изменение 95
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „a) до 30 юни 2022 г. да 

подобри и разшири своята съществуваща публична база данни 
относно решенията за установяване на нарушения и 
впоследствие да я актуализира, така че стъпките, предприети 
от държавите членки и от Комисията във връзка с всички 
производства за установяване на нарушение в областта на 
околната среда и климата, да могат да бъдат проследявани по 
ясен, разбираем и достъпен начин;“, „б) редовно да оценява 
съгласуваността на мерките и политиките на Съюза с 
приоритетните цели, посочени в член 2, параграфи 1 и 2, и да 
извършва такива оценки на проектите за мерки и политики на 
Съюза и на вече съществуващите такива мерки и политики; 
при установяването на несъответствия, проектите за мерки и 
политики да се привеждат в съответствие с тези приоритетни 
цели преди публикуването им или, в случай на вече 
съществуващи мерки и политики на Съюза, преди да бъдат 
публикувани предложените мерки за отстраняване;“, 
„несъответствието между структурата на бюджетите на 
държавите членки и сценария, съобразен с Парижкото 
споразумение, за всеки от техните национални бюджети, като 
по този начин даде възможност за препоръки към държавите 
членки относно“ и „без да се засяга европейският семестър;“

2-ра част: „а) до 30 юни 2022 г. да подобри и разшири своята 
съществуваща публична база данни относно решенията за 
установяване на нарушения и впоследствие да я актуализира, 
така че стъпките, предприети от държавите членки и от 
Комисията във връзка с всички производства за установяване 
на нарушение в областта на околната среда и климата, да 
могат да бъдат проследявани по ясен, разбираем и достъпен 
начин;“
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3-та част: „б) редовно да оценява съгласуваността на мерките и 
политиките на Съюза с приоритетните цели, посочени в 
член 2, параграфи 1 и 2, и да извършва такива оценки на 
проектите за мерки и политики на Съюза и на вече 
съществуващите такива мерки и политики; при 
установяването на несъответствия, проектите за мерки и 
политики да се привеждат в съответствие с тези приоритетни 
цели преди публикуването им или, в случай на вече 
съществуващи мерки и политики на Съюза, преди да бъдат 
публикувани предложените мерки за отстраняване;“

4-та част: „несъответствието между структурата на бюджетите на 
държавите членки и сценария, съобразен с Парижкото 
споразумение, за всеки от техните национални бюджети, като 
по този начин даде възможност за препоръки към държавите 
членки относно“

5-та част: „без да се засяга европейският семестър;“

36. Ново европейско научноизследователско пространство 
(ЕНП) за научни изследвания и иновации

Предложение за резолюция: B9-0370/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложение за резолюция B9-0370/2021
(комисия ITRE)

след § 2 1 The Left ПГ - 167, 467, 58

2 The Left ПГ - 154, 531, 7след § 13

3 The Left ПГ - 144, 466, 82

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 634, 5, 57
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37. Числен състав на специалните комисии и на анкетната 
комисия

Предложение за решение: B9-0414/2021

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

Предложение за решение B9-0414/2021
(Председателски съвет:)

Предложение за 
решение 

(целия текст)

ПГ + 680, 3, 5
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38. Случаят на Ахмадреза Джалали в Иран

Предложения за резолюция: B9-0381/2021, B9-0382/2021, B9-0383/2021, B9-
0386/2021, 
B9-0387/2021, B9-0395/2021, B9-0399/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0382/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

§ 1 1 The Left ПГ - 336, 353, 7

§ 5 § оригинале
н текст

ПГ + 622, 27, 47

§ 8 3 ECR ПГ - 305, 345, 46

§ 9 2 ID ПГ - 176, 496, 21

4 ECR ПГ + 336, 271, 89след § 9

5 ECR ПГ - 326, 329, 41

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 666, 5, 16

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0381/2021 ID ПГ ↓

B9-0382/2021 The Left ПГ ↓

B9-0383/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0386/2021 Renew ПГ ↓

B9-0387/2021 S&D ПГ ↓

B9-0395/2021 ECR ПГ ↓

B9-0399/2021 PPE ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
The Left: § 5
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39. Хонконг, по-специално случаят на вестник„ Епъл дейли“

Предложения за резолюция: B9-0384/2021, B9-0385/2021, B9-0388/2021, B9-
0389/2021, 
B9-0390/2021, B9-0391/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0385/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

1 The Left ПГ - 22, 616, 53след § 1

2 The Left ПГ - 27, 616, 47

§ 13 3 The Left ПГ - 139, 453, 99

след § 16 4 The Left ПГ - 102, 505, 84

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 578, 29, 73

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0384/2021 The Left ПГ ↓

B9-0385/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0388/2021 Renew ПГ ↓

B9-0389/2021 S&D ПГ ↓

B9-0390/2021 ECR ПГ ↓

B9-0391/2021 PPE ПГ ↓

Разни
Яник Жадо (групата Verts/ALE) и Мориц Кьорнер (групата Renew) са също 
сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B9-0385/2021.
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40. Смъртното наказание в Саудитска Арабия, по-специално 
случаите на Мустафа Хашем ал-Дарвиш и Абдулла ал-
Ховаити

Предложения за резолюция: B9-0392/2021, B9-0393/2021, B9-0394/2021, B9-
0396/2021, 
B9-0397/2021, B9-0398/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0392/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

разд.

1/ПГ + 422, 217, 56

§ 8 § оригинале
н текст

2/ПГ + 623, 36, 36

разд.

1/ПГ + 593, 12, 88

§ 17 § оригинале
н текст

2/ПГ + 620, 2, 71

разд.

1/ПГ + 673, 2, 20

§ 20 § оригинале
н текст

2/ПГ + 619, 41, 35

разд.

1/ПГ + 638, 26, 31

§ 21 § оригинале
н текст

2/ПГ + 416, 260, 19

разд.

1/ПГ + 616, 7, 72

§ 22 § оригинале
н текст

2/ПГ + 384, 285, 26

разд.

1/ПГ + 638, 45, 12

§ 23 § оригинале
н текст

2/ПГ + 547, 63, 83
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

съображение Ж 1 ECR ПГ - 285, 398, 12

разд.

1/ПГ + 639, 3, 51

съображение П § оригинале
н текст

2/ПГ + 387, 293, 13

след съобр. Т 2 ECR ПГ - 293, 394, 8

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 661, 3, 23

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0392/2021 The Left ПГ ↓

B9-0393/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0394/2021 Renew ПГ ↓

B9-0396/2021 S&D ПГ ↓

B9-0397/2021 ECR ПГ ↓

B9-0398/2021 PPE ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 20
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „решително подкрепя 

прилагането на Глобалния механизъм за санкции в областта 
на правата на човека срещу лицата, отговорни за тежки 
нарушения на правата на човека в Саудитска Арабия, 
включително убийството на журналиста Джамал Хашогджи;“

2-ра част: тези думи

ECR:
съображение П
1-ва част: „като има предвид, че Законът от 2017 г. за борба с 

престъпленията на тероризма и неговото финансиране 
определя тероризма неясно“

2-ра част: „и не изисква използването на насилие, за да може дадено 
действие да се квалифицира като терористичен акт;“



P9_PV(2021)07.06-08(VOT)_BG.docx 51 PE 695.753

§ 8
1-ва част: „настоятелно призовава Съвета да спре целия износ от ЕС на 

технологии за масово наблюдение и други изделия с двойна 
употреба за Саудитска Арабия, които могат да се използват за 
улесняване на вътрешните репресии и за заглушаване на 
гражданското общество;“

2-ра част: „подчертава специалната отговорност на дружествата в 
областта на ИТ сигурността, както и на националните 
разузнавателни служби, работещи в ЕС, и тяхното морално и 
правно задължение да избягват да се намират в ситуация, при 
която техен настоящ или бивш персонал помага на Саудитска 
Арабия да репресира собственото си население чрез непряка 
или пряка работа за органите на Саудитска Арабия за 
потискане на вътрешното несъгласие и свободата на 
словото;“

§ 17
1-ва част: „изразява дълбока загриженост във връзка с неясното 

определение за тероризъм в законодателството на страната 
за борба с тероризма;“

2-ра част: „осъжда използването на Специализирания наказателен съд – 
съд, създаден да се занимава с въпроси, свързани с 
тероризма, като инструмент за наказване на защитниците на 
правата на човека;“

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

относно скромния подход на ЕС към публичната дипломация в 
областта на правата на човека по отношение на Саудитска 
Арабия;“

2-ра част: тези думи

§ 22
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „всяко“
2-ра част: тази дума

§ 23
1-ва част: „призовава делегацията на ЕС и представителствата на 

държавите членки в страната да засилят подкрепата си за 
гражданското общество в контактите си със саудитските 
органи и да използват всички налични инструменти, за да 
увеличат подкрепата си за работата на защитниците на 
правата на човека,“

2-ра част: „да улесняват издаването на визи при спешни случаи по 
целесъобразност и да осигуряват временен подслон в 
държавите – членки на ЕС;“
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41. Преглед на макроикономическата законодателна уредба

Доклад: Margarida Marques (A9-0212/2021)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

§ 45 1 членове на 
ЕП

ПГ - 133, 419, 142

§ 50 2 членове на 
ЕП

ПГ - 128, 505, 62

след § 73 3 членове на 
ЕП

ПГ - 148, 477, 70

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 461, 94, 133

Разни
Поправка: EN
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42. Положението в Никарагуа

Предложения за резолюция: B9-0400/2021, B9-0401/2021, B9-0402/2021, B9-
0403/2021, 
B9-0404/2021, B9-0405/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0400/2021/REV
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

§ 2 2 The Left ПГ - 56, 603, 37

§ 4 3 The Left ПГ - 120, 559, 17

разд.

1/ПГ + 624, 52, 20

2/ПГ + 618, 39, 39

3/ПГ + 616, 41, 39

§ 5 § оригинале
н текст

4/ПГ + 618, 39, 39

§ 15 1 ID ПГ - 129, 555, 10

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 629, 19, 40

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0400/2021 PPE ПГ ↓

B9-0401/2021 S&D ПГ ↓

B9-0402/2021 The Left ПГ ↓

B9-0403/2021 ECR ПГ ↓

B9-0404/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0405/2021 Renew ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 5
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1-ва част: „настоятелно призовава никарагуанските органи незабавно да 
изменят Избирателния закон в съответствие с 
международните параметри, изискани от ОАД в нейната 
резолюция от 21 октомври 2020 г., да назначат 
безпристрастни лица в различните избирателни структури, да 
възстановят правния статут на партиите, които са били 
лишени от него, да зачитат активното и пасивно избирателно 
право на никарагуанците и да гарантират неограничен достъп 
на национални и международни органи за наблюдение на 
изборите, като същевременно се ангажират с политическо 
съвместно съществуване след изборите;“ с изключение на 
думите: „изискани от ОАД в нейната резолюция от 21 
октомври 2020 г.,“

2-ра част: тези думи
3-та част: „подчертава, че за да бъдат признати от Европейския 

парламент изборите и съставеното въз основа на резултатите 
от тях правителство, трябва да бъдат осъществени 
промените, поискани от ОАД и международните организации, 
по-специално възстановяването на правата и свободите, които 
дават възможност за свободен, надежден и справедлив 
изборен процес;“ с изключение на думите: „ОАД и“

4-та част: тези думи

43. Репресиите срещу опозицията в Турция, и по-специално 
срещу Демократичната партия на народите

Предложения за резолюция: B9-0406/2021, B9-0407/2021, B9-0408/2021, B9-
0409/2021, 
B9-0410/2021, B9-0411/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0406/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, членове на ЕП)

3 ID ПГ - 177, 489, 11след § 15

2 ID ПГ - 100, 558, 21

след 
съображение О

1 ID ПГ - 134, 534, 10

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 603, 2, 67
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0406/2021 S&D ПГ ↓

B9-0407/2021 The Left ПГ ↓

B9-0408/2021 ECR ПГ ↓

B9-0409/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0410/2021 Renew ПГ ↓

B9-0411/2021 PPE ПГ ↓
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44. Определяне на защитени морски зони (ЗМЗ) в Антарктика и 
опазване на биологичното разнообразие в Южния океан

Предложение за резолюция: B9-0369/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция B9-0369/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 3 2 ECR ПГ - 309, 370, 16

3 ECR ПГ - 136, 540, 19

разд.

1/ПГ + 619, 15, 62

§ 4

§ оригинале
н текст

2/ПГ + 548, 75, 72

§ 12 4 ECR ПГ - 108, 568, 19

съображение К 1 ECR ПГ - 150, 530, 15

разд.

1/ПГ + 626, 12, 58

съображение О § оригинале
н текст

2/ПГ + 584, 50, 62

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 588, 21, 79

Искания за разделно гласуване
ID:
съображение О
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „извън националните 

юрисдикции“, „в рамките на следващата сесия на 
Междуправителствената конференция за биологичното 
разнообразие в зоните извън националните юрисдикции“ и „в 
зоните извън националните юрисдикции в световен мащаб;“

2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „която следва да 

включва правно обвързващи световни цели за възстановяване 
и опазване на най-малко 30% до 2030 г.;“

2-ра част: тези думи
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45. Нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК 
граждани в Унгария в резултат на приетите от унгарския 
парламент законодателни промени

Предложения за резолюция: B9-0412/2021, B9-0413/2021

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуван
е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - 

бележки

Общо предложение за резолюция B9-0412/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 8 1 Renew ПГ - 261, 304, 121

§ 21 § оригинале
н текст

ПГ + 460, 152, 72

разд.

1/ПГ + 515, 140, 27

§ 27 § оригинале
н текст

2/ПГ + 478, 164, 35

позоваване 16 § оригинале
н текст

ПГ + 364, 297, 19

след 
съображение В

2 The Left, 
Verts/ALE

ПГ + 357, 311, 15

съображение Г § оригинале
н текст

ПГ + 518, 142, 20

след съобр. Д 3 The Left, 
Verts/ALE

ПГ + 364, 306, 14

съображение О § оригинале
н текст

ПГ + 481, 152, 44

Предложение за резолюция (целия 
текст)

ПГ + 459, 147, 58

Предложение за резолюция B9-0413/2021
(ECR)

B9-0413/2021 ECR ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
ECR: съображение Г
PPE: § 21; позоваване 16; съображение О

Искания за разделно гласуване
PPE:
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§ 27
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да гарантират 

достъп до всеобхватно образование в областта на 
сексуалността и взаимоотношенията, което е научно 
обосновано, основано на доказателства, съобразено с 
възрастта и неосъждащо;“

2-ра част: тези думи

Разни
Херман Терч (групата ECR) е също сред подписалите предложението за 
резолюция B9-0413/2021.


