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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. Околна среда: Орхуската конвенция ***I

Доклад: Christian Doleschal (A9-0152/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

48 комисия ПГ + 554, 127, 10

Изявление на 
Комисията

49 комисия ПГ + 555, 126, 11

2. Предложение за създаване на делегация в Парламентарната асамблея 
между ЕС и Обединеното кралство и определяне на числения ѝ състав

Предложение за решение: B9-0479/2021

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

Предложение за решение B9-0479/2021
(Председателски съвет)

Предложение за 
решение

(целият текст)

ПГ + 686, 2, 4

3. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство 
между ЕС и Гренландия и Дания ***

Препоръка: Pierre Karleskind (A9-0233/2021)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 603, 16, 72
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4. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство 
между ЕС и Гренландия и Дания (резолюция)

Доклад: Pierre Karleskind (A9-0235/2021)

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

Предложение за 
резолюция (целият 

текст)

ПГ + 624, 12, 56

5. Подновяване на назначението на Юлия Лафранк в комитета, създаден 
съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз

Предложение за решение: B9-0478/2021 (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от 
Правилника за дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 621, 45, 26

6. Назначаване на председател на Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ESMA)

Доклад: Irene Tinagli (A9-0272/2021) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника 
за дейността))

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

Предложение за 
решение

ТГ + 555, 56, 81
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7. Временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа 
тарифа при внос на някои промишлени продукти на Канарските 
острови *

Доклад: Younous Omarjee (A9-0267/2021)

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

едно гласуване ПГ + 677, 5, 9

8. Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на 
биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на 
изпълнението на Програмата до 2030 г.

Доклад: Michèle Rivasi (A9-0258/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 8 § оригинален 
текст

ПГ + 369, 243, 79

разд.

1/ПГ + 575, 75, 40

§ 14 § оригинален 
текст

2/ПГ + 345, 323, 22

разд.

1/ПГ + 573, 66, 52

§ 15 § оригинален 
текст

2/ПГ + 378, 298, 15

§ 25 § оригинален 
текст

ПГ + 290, 286, 115

§ 28 § оригинален 
текст

ПГ + 408, 237, 47

§ 29 § оригинален 
текст

ПГ + 419, 234, 39

§ 30 § оригинален 
текст

ПГ + 365, 210, 117

§ 32 § оригинален 
текст

ПГ + 421, 170, 101

разд.

1/ПГ + 341, 328, 23

§ 41 § оригинален 
текст

2/ПГ + 616, 66, 10
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 402, 246, 44

§ 43 § оригинален 
текст

2/ПГ + 631, 23, 38

разд.

1/ПГ + 544, 61, 86

§ 44 § оригинален 
текст

2/ПГ + 417, 194, 80

§ 49 § оригинален 
текст

ПГ + 398, 199, 95

разд.

1/ПГ + 663, 7, 22

§ 50 § оригинален 
текст

2/ПГ + 409, 236, 47

разд.

1/ПГ + 657, 25, 10

§ 65 § оригинален 
текст

2/ПГ + 348, 331, 11

§ 66 § оригинален 
текст

ПГ + 347, 305, 40

съображение АГ § оригинален 
текст

ПГ + 395, 269, 28

съображение АД § оригинален 
текст

ПГ + 372, 247, 73

разд.

1/ПГ + 678, 7, 7

съображение АЕ § оригинален 
текст

2/ПГ - 300, 335, 57

съображение АК § оригинален 
текст

ПГ + 356, 299, 37

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 351, 31, 304

Искания за гласуване поотделно
членове на ЕП: §§ 8, 25, 28, 29, 30, 32, 49, 66; съображения АГ, АД, АК

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 14
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „пряка“
2-ра част: тази дума
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§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „засегнати или потенциално 

засегнати заинтересовани страни“
2-ра част: тези думи

§ 41
1-ва част: „отбелязва, че главите относно търговията и устойчивото развитие (ТУР) от 

споразуменията на ЕС за свободна търговия (ССТ) не са ефективно 
приложими;“

2-ра част: „изисква от Комисията да укрепи главите относно ТУР в контекста на ССТ на 
ЕС, по-специално по отношение на разпоредбите относно биологичното 
разнообразие; подчертава, че за да бъдат ефективно приложими, 
разпоредбите относно биологичното разнообразие и екологичните цели на 
ССТ на ЕС трябва да бъдат ясни и конкретни и тяхното изпълнение да 
подлежи на проверка; призовава Комисията да обмисли, в рамките на 
предстоящия преглед на плана за действие от 15 точки, по-нататъшни 
действия и разпределение на ресурсите, за да се даде възможност за 
ефективно изпълнение на главите относно ТУР, като се прилага принципът 
на съгласуваност на политиките за устойчиво развитие;“

§ 43
1-ва част: „подчертава, че биологичното разнообразие на култивираните растителни 

култури и селскостопанските животни е намаляло в резултат на 
международната търговия;“

2-ра част: „призовава за пълна оценка на прякото и непрякото въздействие на ССТ на 
ЕС върху биологичното разнообразие;“

§ 44
1-ва част: „призовава Комисията внимателно да преразгледа своята търговска 

политика, особено своите споразумения за икономическо партньорство, за 
да гарантира, че тя не е в противоречие с принципите на съгласуваност на 
политиките за развитие, Парижкото споразумение и Зеления пакт;“

2-ра част: „изисква Комисията и Съвета да не сключват нови споразумения за 
свободна търговия, които биха могли да допринесат за увеличаване на 
обезлесяването и загубата на биологично разнообразие в световен мащаб;“

§ 50
1-ва част: „подчертава необходимостта да се гарантира справедливо и равно 

разпределение на ползите от генетичните ресурси на природата, и 
подчертава необходимостта от съгласуваност в това отношение между 
международните споразумения; изтъква, че мерките, приети с цел защита 
на генетични ресурси, и свързаното с тях традиционно знание трябва да 
зачитат международните ангажименти, поети в областта на насърчаването 
и зачитането на правата на коренното население, залегнали в Декларацията 
на ООН за правата на коренното население от 2007 г. и в Конвенция № 169 
на МОТ относно коренното население и племенните народи от 1989 г.;“

2-ра част: „подчертава необходимостта от разкриване на произхода на генетичните 
ресурси в хода на патентните производства, когато е известен, в 
съответствие с Директива 98/44/ЕО; призовава Комисията да настоява за 
привеждане на правилата на СТО в съответствие с Протокола от Нагоя към 
Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, за да се предотврати 
ефективно биопиратството;“

§ 65
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и подкрепа за разширяването на 

обхвата на компетентност на Международния наказателен съд, така че да 
включва престъпни деяния, които съставляват екоцид;“

2-ра част: тези думи

съображение АЕ
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в допълнение към международната 

търговия“
2-ра част: тези думи
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9. Изкуственият интелект в наказателното право и използването му от 
полицията и съдебните органи по наказателноправни въпроси

Доклад: Petar Vitanov (A9-0232/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 650, 34, 8

§ 6 § оригинален 
текст

2/ПГ + 365, 289, 38

§ 24 1 членове на 
ЕП

ПГ - 268, 389, 35

§ 27 2 членове на 
ЕП

ПГ - 297, 369, 26

§ 31 3 членове на 
ЕП

ПГ - 259, 403, 30

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 377, 248, 62

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 6
1-ва част: „подчертава, че целите на всяка технология могат да се променят, и поради 

това призовава за строг демократичен контрол и независим надзор над 
всякакви технологии с ИИ, използвани от правоприлагащите и съдебните 
органи, особено над тези, чиято цел може да бъде пренасочена към масово 
наблюдение или масово профилиране;“

2-ра част: „поради това отбелязва с голяма загриженост потенциала на някои 
технологии с ИИ, използвани в сектора на правоприлагането за целите на 
масовото наблюдение; подчертава правното изискване за предотвратяване 
на масовото наблюдение посредством технологии с ИИ, което по дефиниция 
не отговаря на принципите на необходимост и пропорционалност, както и за 
забрана на използването на приложения, които биха могли да доведат до 
това;“

10. Въздействието на насилието от страна на интимния партньор и 
родителските права върху жените и децата

Доклад: Elena Kountoura, Luisa Regimenti (A9-0254/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 528, 134, 29

§ 5 § оригинален 
текст

2/ПГ + 378, 290, 20
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 14 § оригинален 
текст

ПГ + 401, 187, 104

разд.

1/ПГ + 624, 28, 40

§ 15 § оригинален 
текст

2/ПГ + 403, 156, 132

разд.

1/ПГ + 647, 34, 10

§ 18 § оригинален 
текст

2/ПГ + 497, 144, 47

разд.

1/ПГ + 547, 72, 73

§ 41 § оригинален 
текст

2/ПГ + 379, 225, 87

разд.

1/ПГ + 630, 17, 45

§ 47 § оригинален 
текст

2/ПГ + 430, 204, 58

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 510, 31, 141

Искания за гласуване поотделно
членове на ЕП: § 14

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 5
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „настоятелно призовава България, 

Чехия, Унгария, Латвия, Литва и Словакия да ратифицират Конвенцията от 
Истанбул;“

2-ра част: тези думи

§ 15
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „приветства предложението за 

директива относно адекватните минимални работни заплати и 
предложението за обвързващи мерки за прозрачност в заплащането;“

2-ра част: тези думи

§ 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително предоставянето на 

услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве“
2-ра част: тези думи
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§ 41
1-ва част: „изразява загриженост относно въздействието на свързаните с пола 

стереотипи и предубеждения, които водят до неадекватни реакции по 
отношение на основаното на пола насилие над жени и до липса на доверие 
в жените, особено що се отнася до предполагаеми неверни твърдения за 
малтретиране на деца и домашно насилие; изразява също така загриженост 
относно липсата на специфично обучение за съдии, прокурори и юристи; 
подчертава значението на мерките, насочени към борба със свързаните с 
пола стереотипи и патриархалните предубеждения чрез образователни 
кампании и кампании за повишаване на осведомеността; призовава 
държавите членки да следят и да се борят срещу културата на 
дискредитиране на гласа на жените; осъжда използването, утвърждаването 
и приемането на ненаучни теории и концепции по дела за родителски права, 
които наказват майките, които се опитват да докладват случаи на 
малтретиране на деца или насилие, основано на пола, като не им 
позволяват да получат родителски права или като ограничават 
родителските им права; подчертава, че т. нар. „синдром на родителско 
отчуждение“ и сходни концепции и термини, които обикновено се основават 
на свързани с пола стереотипи, могат да бъдат в ущърб на жените, станали 
жертви на насилие от страна на интимния партньор, като се обвиняват 
майките за „отчуждението“ на техните деца от баща им, като се поставят 
под въпрос родителските умения на жертвите, като се пренебрегват 
показанията на децата и рисковете от насилие, на които са изложени 
децата, и като се застрашават правата и безопасността на майката и 
децата;“

2-ра част: „призовава държавите членки да не признават синдрома на родителско 
отчуждение в съдебната си практика и право и да обезсърчават или дори да 
забраняват използването му в съдебни производства, особено по време на 
разследвания за установяване на наличието на насилие;“

§ 47
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в тази връзка изразява съжаление, 

че в последния му преглед не е разширен обхватът по отношение на 
регистрираните партньорства и на несключилите брак двойки;“

2-ра част: тези думи

11. Рамка за политиката на ЕС в областта на пътната безопасност за 
периода 2021 – 2030 г. – препоръки относно следващите стъпки за 
постигане на „нулева смъртност“

Доклад: Elena Kountoura (A9-0211/2021)

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

Предложение за 
резолюция (целият 

текст)

ПГ + 615, 24, 48
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12. Възстановяване на рибните запаси в Средиземно море – оценка и 
следващи стъпки

Доклад: Raffaele Stancanelli (A9-0225/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 387, 282, 22

след § 1 1 Verts/ALE
The Left

2/ПГ - 214, 469, 8

разд.

1/ПГ - 255, 424, 12

след § 10 2 Verts/ALE
The Left

2/ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 380, 302, 9

след § 13 3 Verts/ALE
The Left

2/ПГ - 207, 455, 29

след § 38 4 Verts/ALE
The Left

ПГ - 265, 417, 9

§ 59 5 Verts/ALE
The Left

ПГ - 258, 324, 109

съображение Д 6 Verts/ALE
The Left

ПГ - 183, 474, 34

съображение Е 7 Verts/ALE
The Left

ПГ - 175, 499, 17

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 582, 5, 100

Искания за разделно гласуване
Renew:
изменение 1
1-ва част: „приветства предложението на Комисията, включено в нейната стратегия за 

биологичното разнообразие до 2030 г., най-малко 30% от морската 
територия на ЕС да бъде защитена, включително чрез създаване на зони за 
възстановяване на рибните запаси, съобразно предвиденото от общата 
политика в областта на рибарството (ОПОР),“

2-ра част: „и зони, в които най-разрушителните риболовни техники и икономически 
дейности са ограничени;“

изменение 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „с пълните 30%“
2-ра част: тези думи
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изменение 3
1-ва част: „призовава GFCM да предложи амбициозна и цялостна нова обща стратегия 

за рибарството и аквакултурите в Средиземно море и Черно море за периода 
2021 – 2025 г., която трябва да включва ефективни и устойчиви мерки за 
управление на регионално и национално равнище, следвайки подхода за 
максимален устойчив улов; призовава GFCM да се заеме с въпроси като 
глобалното затопляне и ННН риболов, и любителския риболов, както и да 
установи нови зони за възстановяване на рибните запаси“

2-ра част: „и за забрана на риболова;“

13. Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3 от Правилника за 
дейността: удължаване на срока на одобренията на активни вещества, 
включително на хлоротолурон и дифеноконазол

Предложение за резолюция: B9-0481/2021

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

Предложение за резолюция B9-0481/2021
(комисия ENVI)

Предложение за 
резолюция (целият 

текст)

ПГ + 407, 256, 24

14. Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за 
дейността: технически критерии за проверка с цел определяне на 
условията, при които дадена икономическа дейност се квалифицира 
като допринасяща съществено за смекчаването на изменението на 
климата или за адаптирането към изменението на климата, и с цел 
определяне дали тази икономическа дейност не нанася значителни 
вреди във връзка с постигането на някоя от другите екологични цели

Предложения за резолюция: B9-0476/2021, B9-0477/2021 (необходимо е мнозинство от 
всички членове на ЕП)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0476/2021 ID ПГ - 162, 488, 34

B9-0477/2021 ECR ПГ - 227, 428, 31
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15. Бъдещето на отношенията между ЕС и САЩ

Доклад: Tonino Picula (A9-0250/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 2 докладчик ПГ + 531, 68, 86

след § 29 3 докладчик ПГ + 397, 221, 59

след § 35 4 докладчик ПГ + 585, 26, 73

§ 45 10 докладчик ПГ + 594, 9, 82

§ 53 5 докладчик ПГ + 618, 18, 50

§ 90 9 членове на 
ЕП

ПГ + 438, 173, 74

§ 94 6 докладчик ПГ + 552, 50, 83

§ 95 7 докладчик ПГ + 587, 78, 20

§ 108 8 докладчик ПГ + 606, 17, 61

съображение Д 11 членове на 
ЕП

ПГ + 616, 27, 42

съображение Е 1 докладчик ПГ + 559, 59, 67

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 550, 83, 55

16. Доклад за изпълнението във връзка с доверителните фондове на ЕС и 
Механизма за бежанците в Турция

Доклад: György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver (A9-0255/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 3 2 ID ПГ - 103, 566, 18

разд.

1/ПГ + 592, 8, 89

2/ПГ + 510, 158, 21

§ 24 § оригинален 
текст

3/ПГ + 650, 11, 28

разд.§ 26 § оригинален 
текст

1/ПГ + 357, 288, 44
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 618, 39, 32

§ 27 § оригинален 
текст

ПГ + 524, 149, 15

3 ID ПГ - 116, 516, 54след § 37

4 ID ПГ - 157, 516, 13

след § 43 5 ID ПГ - 147, 525, 13

след § 47 6 ID ПГ - 94, 568, 23

§ 52 § оригинален 
текст

ПГ + 568, 87, 34

след съображение А 1 ID ПГ - 101, 532, 52

разд.

1/ПГ + 557, 76, 55

съображение Г § оригинален 
текст

2/ПГ + 591, 55, 42

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 493, 88, 103

Искания за гласуване поотделно
ECR: §§ 27, 52

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 24
1-ва част: „отбелязва, че 78 проекта са допринесли за по-големи икономически 

възможности и възможности за заетост, 97 проекта са били предприети за 
укрепване на устойчивостта, 75 проекта са били посветени на управлението 
на миграцията и 75 проекта са допринесли за подобряване на управлението 
и предотвратяването на конфликти;“

2-ра част: „отбелязва със загриженост, че поради специфични обстоятелства 
управлението на миграцията се е превърнало във фокус на реакцията на ЕС 
в някои проекти;“

3-та част: „отново заявява обаче, че първоначалните цели за подобряване на 
устойчивостта и справяне с първопричините за миграцията следва да бъдат 
запазени;“

§ 26
1-ва част: „изразява съжаление по повод на факта, че цели 37% от Доверителния 

фонд на ЕС за Африка се разпределя за мерки, насочени към ограничаване и 
намаляване на миграцията, докато по-малко от 9% се разпределят за 
справяне с причините за миграцията и принудителното разселване; 
отбелязва, че по-малко от 1,5% от Доверителния фонд на ЕС за Африка са 
разпределени за канали за законна миграция;“

2-ра част: „отчита, че сигурността е от съществено значение за стабилността на 
африканските държави партньори и че ЕС трябва да подкрепя държавите 
партньори за справянето с първопричините за незаконните миграционни 
потоци, контрабандата и трафика на хора;“

съображение Г
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1-ва част: „като има предвид, че създаването както на доверителните фондове на ЕС, 
така и на Механизма за бежанците в Турция, беше обосновано от 
необходимостта от гъвкава, ad hoc и бърза реакция, която не е възможна 
съгласно класическата институционална рамка и ограничените ресурси и 
гъвкавост, с които разполага бюджетът на ЕС; като има предвид, че новата 
външна финансова рамка на ЕС (Инструмент за съседство, сътрудничество 
за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа) 
трябва да преодолее ограниченията, които доведоха до необходимостта от 
стартиране на доверителни фондове, за да се отговори по по-гъвкав и бърз 
начин на конкретни кризи;“

2-ра част: „като има предвид, че извънбюджетните инструменти като доверителните 
фондове на ЕС, както и извънредните инструменти като Механизма за 
бежанците в Турция, застрашават принципите на демократичната 
отчетност, прозрачността и доброто финансово управление, уронвайки 
ролята на Европейския парламент, както и целостта и единството на 
бюджета на ЕС; като има предвид, че не бяха направени консултации с 
Парламента относно създаването на извънбюджетни инструменти; като има 
предвид, че Европейският фонд за развитие (ЕФР) допринесе за 
доверителния фонд на ЕС за Африка и доверителния фонд на ЕС „Беку“ и 
следователно Парламентът по никакъв начин не участва в създаването на 
тези два доверителни фонда на ЕС; като има предвид, че възможното 
участие на Парламента беше ограничено до възражение срещу проектите 
на решения за изпълнение на учредителните споразумения за Доверителния 
фонд на ЕС „Мадад“ и Доверителния фонд на ЕС за Колумбия;“

17. Състояние на способностите на ЕС за кибернетична отбрана

Доклад: Urmas Paet (A9-0234/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съображение И 1 докладчик ПГ + 564, 71, 53

съображение Н 2 докладчик ПГ + 556, 73, 56

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 591, 65, 26

18. Арктика: възможности, проблеми и предизвикателства за сигурността

Доклад: Anna Fotyga (A9-0239/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение Л 1 докладчик ПГ + 448, 229, 10

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 506, 36, 140
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19. Защита на лицата с увреждания чрез петиции: извлечени поуки

Доклад: Alex Agius Saliba (A9-0261/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 676, 7, 6

2/ПГ + 417, 249, 23

§ 21 § оригинален 
текст

3/ПГ + 416, 249, 24

разд.

1/ПГ + 678, 6, 5

§ 31 § оригинален 
текст

2/ПГ + 369, 246, 74

разд.

1/ПГ + 541, 73, 74

2/ПГ + 517, 109, 60

§ 117 § оригинален 
текст

3/ПГ + 528, 106, 54

разд.

1/ПГ + 614, 18, 57

§ 119 § оригинален 
текст

2/ПГ + 502, 83, 104

разд.

1/ПГ + 671, 6, 12

съображение БЖ § оригинален 
текст

2/ПГ + 418, 252, 19

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 579, 12, 92

Искания за разделно гласуване
членове на ЕП:
§ 21
1-ва част: „призовава Комисията да интегрира структурно Европейската стратегия за 

хората с увреждания за периода 2021 – 2030 г. в рамките на процеса на 
европейския семестър, тъй като европейският семестър следва да се 
използва за вдъхновяване на политиките и подходите на държавите членки, 
за укрепване на приобщаващия характер на обществото и за подкрепа на 
заетостта и социалната закрила на хората с увреждания;“ с изключение на 
думите: „да интегрира структурно Европейската стратегия за хората с 
увреждания за периода 2021 – 2030 г. в рамките на процеса на европейския 
семестър, тъй като европейският семестър следва да се използва за 
вдъхновяване на политиките и подходите на държавите членки,“

2-ра част: тези думи
3-та част: „призовава Комисията да извършва годишен преглед на интегрирането на 

въпросите, свързани с уврежданията, в процеса на европейския семестър;“
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§ 31
1-ва част: „настоятелно призовава държавите членки да гарантират, че хората с 

увреждания участват в процеса на създаване на политики без никакви 
ограничения; отбелязва, че КПХУ изисква пълно политическо участие, което 
означава, че хората с увреждания трябва да могат да участват в изборите и 
в процесите на вземане на решения на равна основа с останалите;“

2-ра част: „призовава Комисията да гарантира, че държавите членки предоставят 
улеснена натурализация или специфични изключения от изпитите по 
натурализация за лицата с увреждания, за да се гарантира техният достъп 
до гражданство;“

§ 117
1-ва част: „призовава за всеобщо зачитане и достъп до сексуално и репродуктивно 

здраве и права; изразява съжаление относно враждебните реакции срещу 
сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените в някои държави, 
което е особено вредно за жените и момичетата с увреждания, които са 
изправени пред допълнителни пречки при достъпа до здравеопазване; 
подчертава, че е важно държавите членки да предприемат всички 
необходими мерки за борба с принудителната стерилизация; настоятелно 
призовава държавите членки да гарантират публични инвестиции, за да се 
осигури пълен достъп до сексуално и репродуктивно здраве и права за 
жените и момичетата с увреждания;“ с изключение на думите: „и права“, „и 
права“, „публични“ и „и права“

2-ра част: тези думи
3-та част: „изразява съжаление, че на момичетата с увреждания често се отказва 

сексуално образование; настоятелно призовава държавите членки да 
гарантират всеобхватно и приобщаващо образование относно сексуалността 
и взаимоотношенията;“

§ 119
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „обвързващи“
2-ра част: тази дума

съображение БЖ
1-ва част: „като има предвид, че ангажиментът за по-добро приобщаване и защита на 

правата на хората с увреждания следва да бъде отразен във всички сфери 
на политиките,“

2-ра част: „включително в процеса на европейския семестър;“

20. Банков съюз – годишен доклад за 2020 г.

Доклад: Danuta Maria Hübner (A9-0256/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 The Left ПГ - 90, 552, 42след § 1

2 The Left ПГ - 81, 587, 16

след § 5 3 The Left ПГ - 123, 531, 30

след § 7 8 ID ПГ - 143, 515, 24

разд.

1/ПГ + 543, 69, 72

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 511, 146, 27
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

9 ID ПГ - 142, 532, 8след § 19

10 ID ПГ - 138, 540, 4

разд.

1/ПГ + 644, 27, 13

§ 20 § оригинален 
текст

2/ПГ + 514, 146, 24

§ 38 11 ID ПГ - 143, 522, 17

§ 39 4 ECR ПГ - 97, 554, 33

5 ECR ПГ - 166, 503, 15

разд.

1/ПГ + 543, 87, 54

§ 45

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 590, 36, 58

§ 46 12 ID ПГ - 141, 525, 16

разд.

1/ПГ + 545, 119, 20

§ 53 § оригинален 
текст

2/ПГ + 524, 118, 42

§ 66 § оригинален 
текст

ПГ + 536, 135, 11

съображение М 6 ID ПГ - 138, 536, 8

Съображение Ц 7 ID ПГ - 86, 544, 52

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 495, 100, 91

Искания за гласуване поотделно
Renew: § 66
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Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 8
1-ва част: „отбелязва, че един напълно оперативен банков съюз, наред с напълно 

интегриран и силен съюз на капиталовите пазари, ще допринесе за 
устойчивостта на европейската икономика, ще подкрепи функционирането 
на икономическия и паричен съюз и ще укрепи международната роля на 
еврото; подчертава значението на еднаквите условия на конкуренция, които 
да избягват поставянето на МСП в неравностойно положение по отношение 
на достъпа до финансиране, както и необходимостта от внимателно 
наблюдение на емитирането на секюритизирани продукти; счита, че 
банките не следва да понесат пълната тежест на възстановяването от 
кризата, а вместо това следва да се насърчи един силен съюз на капиталови 
пазари, който да допринесе за рестартиране и устойчиво възстановяване на 
европейската икономика; счита, че Механизмът за възстановяване и 
устойчивост може да даде тласък за завършването на банковия съюз, като 
се има предвид водещата роля на банковия сектор за предоставянето на 
достъп до кредити и насочването на налично финансиране към реалната 
икономика, по-конкретно към устойчиви и социално отговорни инвестиции; 
подчертава ролята на частното финансиране и инвестиции, наред с 
публичните инвестиции, за подкрепата на климатичния преход съгласно 
заложеното в Плана за инвестиции за устойчива Европа; призовава 
Комисията да положи допълнителни усилия за постигане на по-голяма 
съгласуваност между дейностите на финансовите пазари с целите за 
устойчивост и екологичните, социалните и управленските критерии, 
включително да направи законодателно предложение за разработване на 
рейтинги за устойчивост въз основа на тези критерии;“

2-ра част: „призовава Комисията да продължи усилията си в областта на устойчивото 
финансиране, като приеме оставащите делегирани актове, свързани с 
Регламента за таксономията на ЕС и Регламента за оповестяване на 
информация и като приложи, наред с другото, стабилна методология за 
ненанасяне на значителни вреди;“

§ 45
1-ва част: „приветства усилията на единния надзорен механизъм за предоставяне на 

насоки и яснота на банките за самооценка и подходящо докладване на 
рисковете, свързани с околната среда и изменението на климата; изтъква, 
че е необходим допълнителен натиск от страна на надзорните органи, така 
че финансовите институции да оповестяват адекватно рисковете, свързани 
с климата и околната среда;“

2-ра част: „счита свързания с климатичния риск стрес тест на ЕНМ за важна стъпка за 
оценяването на практиките на банките и набелязването на конкретни 
области за подобрение; в този контекст приветства препоръката на 
изготвеното от ЕЦБ ръководство относно рисковете, свързани с климата и 
околната среда, която засилва един стратегически, всеобхватен подход за 
справянето със свързания с климата риск; подкрепя идеята самооценката и 
плановете за действие на банките да бъдат подготвени през 2021 г. и да 
бъдат последвани от надзорен преглед на действията на банките през 
2022 г.; счита, че тези самооценки и доклади трябва да спазват принципа на 
пропорционалност и не трябва да подкопават капацитета и 
конкурентоспособността на банките; отбелязва инициативата на ЕБО да 
проведе общоевропейски пилотен проект относно риска, свързан с климата, 
и отбелязва неговите констатации, че е необходимо повече оповестяване на 
информация относно стратегиите за преход и емисиите на парникови 
газове, за да могат банките и надзорните органи да оценяват по-точно 
рисковете, свързани с климата; припомня, че инвестициите и отпускането 
на заеми в неустойчиви икономически дейности може да доведат до 
блокирани активи или невъзвръщаеми инвестиции;“
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§ 53
1-ва част: „вярва, че въвеждането на предпазен механизъм в Единния фонд за 

преструктуриране (ЕФП) две години по-рано от първоначално предвиденото 
под формата на револвираща кредитна линия от Европейския механизъм за 
стабилност, като се предоставя защитна мрежа за преструктурирането на 
банките в банковия съюз, ще укрепи уредбата за управление на кризи и е 
важна стъпка към завършването на банковия съюз; отбелязва, че 
значителното нарастване на Единния фонд за преструктуриране заедно с 
общия предпазен механизъм ще предостави достъп на единния съвет за 
преструктуриране до комбинирани средства в размер на 100 милиарда евро; 
отбелязва необходимостта рисковете в банковите системи да продължат да 
бъдат намалявани“

2-ра част: „успоредно със създаването на ЕСЗД;“

Verts/ALE:
§ 20
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че настоящото 

преразглеждане следва да зачита принципа да не се увеличават значително 
общите капиталови изисквания, като същевременно се укрепва цялостното 
финансово положение на европейските банки;“

2-ра част: тези думи

21. Реформиране на политиката на ЕС относно вредните данъчни практики 
(включително реформата на групата „Кодекс за поведение“)

Доклад: Aurore Lalucq (A9-0245/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 8 1 докладчик ПГ + 628, 18, 38

§ 26 § оригинален 
текст

ПГ + 331, 289, 62

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 506, 81, 99

Искания за гласуване поотделно
членове на ЕП: § 26

22. Положението с правата на човека в Мианмар, включително 
положението на религиозните и етническите групи

Предложения за резолюция: B9-0501/2021, B9-0502/2021, B9-0503/2021, B9-0504/2021, B9-
0505/2021, 
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B9-0506/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0502/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

след § 7 1 The Left ПГ - 304, 336, 45

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 647, 2, 31

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0501/2021 The Left ПГ ↓

B9-0502/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0503/2021 Renew ПГ ↓

B9-0504/2021 S&D ПГ ↓

B9-0505/2021 PPE ПГ ↓

B9-0506/2021 ECR ПГ ↓

23. Случаят на Пол Русесабагина в Руанда

Предложения за резолюция: B9-0500/2021, B9-0507/2021, B9-0508/2021, B9-0509/2021, B9-
0510/2021, 
B9-0513/2021, B9-0514/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0500/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 660, 2, 18

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0500/2021 The Left ПГ ↓

B9-0507/2021 ID ПГ ↓

B9-0508/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0509/2021 Renew ПГ ↓

B9-0510/2021 S&D ПГ ↓

B9-0513/2021 PPE ПГ ↓

B9-0514/2021 ECR ПГ ↓
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24. Законът на щата Тексас (САЩ) относно абортите

Предложения за резолюция: B9-0490/2021, B9-0491/2021, B9-0497/2021, B9-0498/2021, B9-
0499/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0490/2021 (S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, 
членове на ЕП)

§ 9 § оригинален 
текст

ПГ + 372, 223, 58

разд.

1/ПГ + 397, 219, 38

2/ПГ + 376, 224, 54

§ 12 § оригинален 
текст

3/ПГ + 393, 220, 41

разд.

1/ПГ + 387, 245, 21

2/ПГ + 371, 252, 30

§ 20 § оригинален 
текст

3/ПГ + 404, 217, 33

§ 26 § оригинален 
текст

ПГ + 354, 270, 26

съображение Б 1 The Left ПГ + 345, 275, 34

разд.

1/ПГ + 400, 199, 55

2/ПГ + 360, 238, 54

съображение Е § оригинален 
текст

3/ПГ + 390, 208, 56

разд.

1/ПГ + 408, 199, 47

съображение Ф § оригинален 
текст

2/ПГ + 373, 234, 46
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 381, 253, 36

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0490/2021 The Left ПГ ↓

B9-0491/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0497/2021 Renew ПГ ↓

B9-0498/2021 S&D ПГ ↓

B9-0499/2021 ECR ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 9, 26

Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Е
1-ва част: „като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът за премахване на 

дискриминацията по отношение на жените и Комитетът на ООН за правата 
на хората с увреждания публикуваха съвместно изявление, в което 
подчертаха, че достъпът до безопасен и законен аборт, както и достъпът до 
свързаните с това услуги и информация, са основни аспекти на 
репродуктивното здраве на жените, и призоваха държавите да сложат край 
на ограниченията на сексуалното и репродуктивното здраве и права на 
жените и момичетата, тъй като това застрашава тяхното здраве и живот;“

2-ра част: „като има предвид, че достъпът до аборт е право на човека, като неговото 
забавяне или отказване на достъп до аборт представлява форма на насилие, 
основано на пола, и може да представлява изтезания и/или жестоко, 
нечовешко и унизително отношение;“

3-та част: „като има предвид, че СРЗП са цели по ЦУР 3 и 5 на ООН, и като има 
предвид, че основаното на пола насилие и премахването на всички вредни 
практики срещу жените са цел на ЦУР 5;“

съображение Ф
1-ва част: „като има предвид, че Законопроект № 8 на Сената на Тексас е една от най-

строгите мерки против аборта в САЩ, като забранява аборти в щата от 
момента, когато може да бъде открита сърдечна дейност на зародиша, с 
изключение само за спешни медицински случаи, но не и при изнасилвания, 
кръвосмешения или ако здравословното състояние на плода не би 
позволило животът му да продължи след раждането;“

2-ра част: „като има предвид, че това представлява форма на насилие, основано на 
пола, която може да се равнява на изтезание или жестоко, нечовешко или 
унизително отношение;“

§ 12
1-ва част: „подчертава, че силно ограничаващите закони, забраняващи абортите, не 

намаляват необходимостта от аборти, а водят до необходимост жените да 
търсят незаконни аборти, да пътуват, за да извършат аборти, или да 
износват докрай бременността си против собствената си воля, което 
представлява нарушение на правата на човека“

2-ра част: „и форма на основано на пола насилие“
3-та част: „и засяга правата на жените и момичетата на живот, физическа и 

психическа неприкосновеност, равенство, недискриминация и здраве;“
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§ 20
1-ва част: „решително осъжда отстъплението от правата на жените и сексуалното и 

репродуктивното здраве и права, което се случва в САЩ и в световен 
мащаб“,

2-ра част: „и призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Комисията и 
всички държави – членки на ЕС, да използват всички инструменти, с които 
разполагат, за да засилят действията си за борба срещу това;“

3-та част: „припомня, че сексуалното и репродуктивното здраве и права са основни 
права на човека, които следва да бъдат укрепвани и не могат да бъдат 
отслабвани или отнемани по никакъв начин;“

25. Положението в Беларус след една година протести и насилственото им 
потушаване

Предложения за резолюция: B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-
0494/2021, 
B9-0496/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0482/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, членове на ЕП)

10 The Left ПГ - 52, 609, 21преди § 1

11 The Left ПГ - 62, 560, 60

разд.

1/ПГ + 634, 5, 41

§ 3 § оригинален 
текст

2/ПГ + 514, 125, 38

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ + 586, 78, 17

14 S&D, 
Verts/ALE

ПГ + 333, 309, 39

разд.

1/ПГ ↓

§ 16

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

след § 16 3 ECR ПГ - 159, 349, 174

4 ECR ПГ - 306, 357, 17

15 S&D,Verts/AL
E

ПГ - 260, 412, 9

разд.

1/ПГ + 539, 109, 33

§ 17

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 459, 185, 36
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 17 5 The Left ПГ - 293, 384, 5

16 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 282, 387, 9

разд.

1/ПГ + 622, 44, 16

§ 18

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 434, 238, 6

след § 18 6 The Left ПГ - 195, 425, 62

§ 19 17 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 308, 338, 34

след § 19 7 The Left ПГ - 252, 411, 18

след § 20 8 The Left ПГ - 115, 544, 22

след § 24 9 The Left ПГ - 81, 571, 30

след съображение Б 1 ECR ПГ + 548, 112, 21

съображение И 12 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 285, 389, 7

след съображение И 2 ECR ПГ - 295, 348, 36

след съображение Й 13 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 270, 368, 43

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 506, 29, 139

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0482/2021 PPE ПГ ↓

B9-0483/2021 The Left ПГ ↓

B9-0485/2021 S&D ПГ ↓

B9-0488/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0494/2021 Renew ПГ ↓

B9-0496/2021 ECR ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
The Left: § 13
ID: § 16

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 17
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява загриженост относно 
липсата на прозрачност на полско-беларуската граница и настоятелно 
призовава полските органи да гарантират по прозрачен начин, че всяко 
законодателство, политика или практика на полско-беларуската граница са 
в съответствие с правото на ЕС, и да осигурят достъп до граничния район за 
организациите на гражданското общество и медиите, както и да си 
сътрудничат с Frontex за съвместно разрешаване на продължаващата 
криза;“

2-ра част: тези думи

Verts/ALE:
§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „представлява вид хибридна война“
2-ра част: тези думи

PPE:
§ 3
1-ва част: „настоява, че е необходимо да се гарантират основните свободи и правата 

на човека, принципите на правовата държава и функционираща независима 
съдебна система в Беларус,“

2-ра част: „както и прекратяването на всички репресии, преследвания, малтретиране, 
сексуално и основано на пола насилие, насилствени изчезвания и изтезания, 
а така също и незабавното и окончателно премахване на смъртното 
наказание; призовава за прекратяване на дискриминацията срещу жените и 
уязвимите групи, включително лицата с увреждания и ЛГБТКИ лица;“

S&D:
§ 18
1-ва част: „призовава Комисията, Съвета и държавите членки да приемат общ подход 

към това положение въз основа на съответните разпоредби на правото на 
ЕС и на международното право, както и въз основа на принципите на 
солидарност, прозрачност, отчетност и зачитане на правата на човека и 
основните свободи;“

2-ра част: „призовава Комисията спешно да внесе целеви законодателни 
предложения, които да предоставят на държавите членки необходимите 
гаранции за бързо и ефективно реагиране и предприемане на мерки във 
връзка с кампании за инструментализиране на незаконната миграция, 
водени от държави извън ЕС, по-специално чрез гарантиране на силна и 
ефективна защита на външните граници на ЕС и чрез предоставяне на 
ефективни мерки за предотвратяване на незаконното преминаване, както и 
чрез разработване на начини за спиране на злоупотребата със системата за 
убежище от страна на враждебно настроена трета държава или престъпна 
мрежа;“

26. Хуманитарното положение в Тигре

Предложения за резолюция: B9-0484/2021, B9-0486/2021, B9-0487/2021, B9-0489/2021, B9-
0492/2021,
B9-0493/2021, B9-0495/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0484/2021
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

след § 8 1 Verts/ALE ПГ + 439, 196, 50

разд.§ 21 § оригинален 
текст

1/ПГ + 500, 87, 98
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 646, 3, 36

разд.

1/ПГ + 404, 187, 94

§ 24 § оригинален 
текст

2/ПГ - 239, 372, 74

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 618, 4, 58

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0484/2021 The Left ПГ ↓

B9-0486/2021 ID ПГ ↓

B9-0487/2021 S&D ПГ ↓

B9-0489/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0492/2021 Renew ПГ ↓

B9-0493/2021 PPE ПГ ↓

B9-0495/2021 ECR ПГ ↓

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 24

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
§ 21
1-ва част: „приветства и подкрепя решението на Комисията от декември 2020 г. да 

отложи плащанията за бюджетна подкрепа за етиопското правителство;“
2-ра част: „приветства дипломатическите усилия и многократните изявления на ЗП/ВП 

и на Комисията, чрез които настоятелно се призовава за търсене на 
отговорност и безпрепятствен хуманитарен достъп и се осъждат 
злоупотребите, извършени от всички страни; категорично потвърждава 
подкрепата на ЕС за важната работа на Мишел Бачелет като върховен 
комисар на ООН по правата на човека;“

S&D, Verts/ALE:
§ 24
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „докато настоящата криза не бъде 

напълно разрешена“
2-ра част: тези думи


