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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. Обща селскостопанска политика - подпомагане за стратегическите 
планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки и 
финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР ***I

Доклад: Peter Jahr (A8-0200/2019)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Отхвърляне 1362 The Left ПГ - 153, 504, 29

Временно споразумение

Временно 
споразумение

1359 комисия ПГ + 452, 178, 57

Изявление на 
Парламента и общо 

изявление

1360 комисия ПГ + 587, 51, 49

Изявление на 
Комисията

1361 комисия ПГ + 607, 44, 36

2. Обща селскостопанска политика: финансиране, управление, 
мониторинг ***I

Доклад: Ulrike Müller (A8-0199/2019)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

304 комисия ПГ + 485, 142, 61

Изявление на 
Парламента и общи 

изявления

306 комисия ПГ + 633, 18, 37

Изявления на 
Комисията

305 комисия ПГ + 631, 21, 36
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3. Обща селскостопанска политика - изменение на ООП и други 
регламенти ***I

Доклад: Eric Andrieu (A8-0198/2019)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

282 комисия ПГ + 487, 130, 71

Общи изявления 283 комисия ПГ + 651, 21, 16

Изявления на 
Комисията

284 комисия ПГ + 600, 44, 44

4. Производство по несъстоятелност: замяна на приложения А и Б към 
регламента ***I

Доклад: Adrián Vázquez Lázara (A9-0293/2021)

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

Предложение на 
Комисията и 
изменение

ПГ + 671, 4, 13

5. Интегрирана статистика за земеделските стопанства: принос на Съюза 
съгласно МФР за периода 2021 – 2027 г. ***I

Доклад: Riho Terras (A9-0310/2021)

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 669, 17, 2

6. Пакет с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на 
застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП):  основни 
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информационни документи. Удължаване на срока на действие на 
преходните разпоредби ***I

Доклад: Jonás Fernández (A9-0297/2021)

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

Предложение на 
Комисията и 
изменения

ПГ + 608, 29, 51

7. Предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК): използване на основни информационни документи ***I

Доклад: Jonás Fernández (A9-0301/2021)

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

Предложение на 
Комисията и 
изменения

ПГ + 609, 6, 73

8. Политиката на ЕС в областта на спорта: оценка и възможни 
перспективи

Доклад: Tomasz Frankowski (A9-0318/2021)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 597, 36, 55

9. Цифровизация на европейската система за докладване, мониторинг и 
одит

Доклад: Maria Grapini (A9-0311/2021) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП)

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

Предложение за 
резолюция 

(целия текст)

ПГ + 659, 28, 1
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10. Бюджетна процедура за 2022 г.: общ проект

Доклад: Karlo Ressler, Damian Boeselager (A9-0326/2021) (за отхвърляне на общия проект е 
необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

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

Общ проект ПГ + 550, 77, 62

11. Проект на коригиращ бюджет № 5/2021: Хуманитарна помощ за 
бежанците в Турция

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0327/2021)

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

Предложение за 
резолюция

ПГ + 588, 87, 14

12. Проект на коригиращ бюджет № 6 на общия бюджет за 2021 г. - 
Допълнителни дози ваксини за държавите с ниски и по-ниски средни 
доходи, подсилване на МГЗС и други корекции в разходите и 
приходите

Доклад: Pierre Larrouturou (A9-0329/2021)

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

Предложение за 
резолюция

ПГ + 623, 27, 38

13. Европейска стратегия за суровините от изключителна важност

Доклад: Hildegard Bentele (A9-0280/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 1 The Left ПГ - 136, 546, 6

§ 3 9 Verts/ALE ПГ - 276, 346, 65

след § 3 10 Verts/ALE ПГ - 308, 326, 53
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 4 2 The Left ПГ - 214, 468, 6

11 Verts/ALE ПГ - 289, 392, 7след § 4

12 Verts/ALE ПГ - 286, 388, 14

§ 16 13 Verts/ALE ПГ - 313, 364, 10

§ 18 14 Verts/ALE ПГ - 136, 536, 16

§ 22 15 Verts/ALE ПГ - 99, 550, 39

§ 40 3 The Left ПГ - 123, 549, 16

§ 42 16 Verts/ALE ПГ - 134, 538, 16

17 Verts/ALE ПГ - 137, 546, 5

разд.

1/ПГ + 621, 32, 35

§ 43

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 540, 113, 35

разд.

1/ПГ - 319, 355, 14

4 The Left

2/ПГ - 167, 465, 54

§ 50

18 Verts/ALE ПГ - 134, 535, 19

разд.

1/ПГ + 619, 64, 5

§ 51 § оригинален 
текст

2/ПГ + 553, 129, 5

§ 52 19 Verts/ALE ПГ - 289, 393, 5

§ 54 20 Verts/ALE ПГ - 305, 373, 9

§ 56 5 The Left ПГ - 181, 469, 38

разд.

1/ПГ + 601, 77, 10

§ 58 § оригинален 
текст

2/ПГ + 572, 112, 4

разд.

1/ПГ + 610, 71, 6

§ 66 § оригинален 
текст

2/ПГ + 376, 304, 7

§ 70 27 PPE ПГ + 390, 277, 21
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

6 The Left ПГ ↓

разд.

1/ПГ ↓

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

§ 72 28 PPE ПГ - 337, 342, 9

разд.

1/ПГ - 258, 425, 5

§ 73 21 Verts/ALE

2/ПГ - 167, 506, 14

7 The Left ПГ - 36, 642, 10§ 75

22 Verts/ALE ПГ - 161, 370, 156

§ 76 23 Verts/ALE ПГ - 189, 486, 12

след § 76 24 Verts/ALE ПГ - 182, 473, 32

§ 79 25 Verts/ALE ПГ - 155, 491, 40

§ 81 26 Verts/ALE ПГ - 311, 369, 7

съображение Б 8 Verts/ALE ПГ - 141, 506, 40

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 543, 52, 94
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Искания за разделно гласуване
The Left:
изменение 4
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че снабдяването 

със суровини от изключителна важност зачита необходимостта от опазване 
на природата и на биологичното разнообразие,“

2-ра част: „по-специално чрез забрана за миннодобивни дейности в защитени зони, 
включително морското дъно;“

PPE:
§ 66
1-ва част: „призовава Комисията да затегне гарантирането на изпълнението и да 

осигури пълното прилагане на действащото законодателство на ЕС в 
областта на околната среда,“

2-ра част: „както и да предлага изменения на законодателството, когато е 
необходимо;“

Verts/ALE:
изменение 21
1-ва част: „приветства акцента върху суровините от изключителна важност в 

съобщението на Комисията относно прегледа на търговската политика; 
призовава за решителна търговска политика, при която се поставя акцент 
върху диверсификацията и устойчивостта на веригите за доставки и се 
извежда като приоритет подобряването на глобалните механизми и на 
механизмите на ЕС за създаване на благоприятна търговска среда за 
промишлеността на ЕС;“

2-ра част: „и за държавите на снабдяване, като се гарантират високи социални и 
екологични стандарти; подчертава, че изискванията за устойчивост по 
отношение на добива и обработката на суровини следва да бъдат 
предварително условие за търговията със и инвестициите в тези 
материали;“

§ 43
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „първичното и“
2-ра част: тези думи

§ 51
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „доставки“ и „и преходни 

нисковъглеродни източници,“
2-ра част: тези думи

§ 58
1-ва част: „припомня призива от своята резолюция относно нова стратегия ЕС-Африка 

с цел справедлива и устойчива експлоатация на суровините от 
изключителна важност в Африка;“

2-ра част: „подкрепя Комисията в нейните усилия за сключване на нови партньорства 
за суровините от изключителна важност с африканските държави, за 
укрепване на веригата за създаване на стойност в Африка с цел да стане по-
устойчива от етична, екологична и технологична гледна точка, и за 
създаване на условия за подпомагане от ЕС за изграждане на капацитет;“

§ 70
1-ва част: „счита, че законодателството на ЕС и международните конвенции следва да 

възпрепятстват извършването на миннодобивни дейности в защитени 
природни зони, т.е. зоните по „Натура 2000“ и защитените зони по 
Рамсарската конвенция, други определени от държавата и 
наднационалните органи защитени зони (напр. обектите в Списъка на 
световното наследство на ЮНЕСКО), защитените зони на коренно население 
и на общности, както и дълбоководните зони и Арктика;“

2-ра част: „поради това призовава Комисията да разгледа възможността за изменение 
на съответните членове от Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията, за да се постигне тази цел;“
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14. Преразглеждане на Финансовия регламент с оглед на влизането в сила 
на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.

Доклад: Nils Ušakovs, Monika Hohlmeier (A9-0295/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
резолюция за 
заместване

1 ID ПГ - 82, 532, 72

Предложение за резолюция: (комисии 
BUDG/CONT) (целия текст)

ПГ + 534, 98, 57

15. Фармацевтична стратегия за Европа

Доклад: Dolors Montserrat (A9-0317/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 163 1 членове на 
ЕП

ПГ - 148, 501, 16

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 527, 92, 70

16. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията: заявление от Испания – EGF/2021/001 ES/País 
Vasco – металургия

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial (A9-0319/2021)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 9 1 The Left ПГ - 60, 521, 108

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 662, 30, 3

17. Политика и право в областта на законната миграция

Доклад: Abir Al-Sahlani (A9-0314/2021) (за приемането на предложението за  резолюция е 
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необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1 5з ID ПГ - 158, 521, 8

2 ECR ПГ - 165, 503, 21

6 ID ПГ - 152, 522, 13

след § 1

7 ID ПГ - 149, 529, 9

§ 2 8з ID ПГ - 161, 517, 9

9 ID ПГ - 164, 517, 6след § 2

10 ID ПГ - 147, 524, 16

§ 3 11 ID ПГ - 103, 521, 63

след § 3 12 ID ПГ - 152, 530, 5

§ 4 13 ID ПГ - 156, 523, 8

след § 15 14 ID ПГ - 167, 507, 13

Приложение, 
препоръка 8, 
след тире 1

3 Verts/ALE, 
S&D, The Left

ПГ - 266, 363, 57

позоваване 31 4з ID ПГ - 158, 526, 3

след съображение А 1 ECR ПГ - 175, 492, 22

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 497, 160, 38

18. Въвеждане на Европейски паспорт за социална сигурност с цел 
подобряване на цифровото прилагане на социалноосигурителните 
права и на справедливата мобилност

Предложение за резолюция: B9-0551/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0551/2021
(комисия EMPL)

разд.

1/ПГ + 630, 49, 9

§ 3 § оригинален 
текст

2/ПГ + 529, 149, 10
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 618, 26, 44

§ 4 § оригинален 
текст

2/ПГ + 566, 92, 30

§ 5 § оригинален 
текст

ПГ - 330, 342, 16

разд.

1/ПГ + 622, 47, 19

§ 7 § оригинален 
текст

2/ПГ + 348, 292, 43

1=
2=

S&D
The Left

ПГ - 271, 319, 99§ 9

§ оригинален 
текст

ПГ + 537, 85, 66

разд.

1/ПГ + 660, 8, 20

§ 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 541, 128, 19

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ + 659, 4, 25

§ 15 § оригинален 
текст

ПГ + 530, 85, 73

разд.

1/ПГ + 570, 98, 20

съображение Е § оригинален 
текст

2/ПГ + 389, 176, 123

разд.

1/ПГ + 629, 19, 40

съображение М § оригинален 
текст

2/ПГ + 591, 84, 12

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 598, 59, 38

Искания за гласуване поотделно
The Left, S&D: § 5
ID: §§ 9, 13, 15
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Искания за разделно гласуване
PPE:
съображение Е
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като социалния дъмпинг“ 
2-ра част: тези думи

ID:
§ 3
1-ва част: „приветства ангажимента, поет от Комисията в Плана за действие на 

Европейския стълб на социалните права за започване на пилотен проект за 
проучване на стартирането на цифров ESSP; приветства стартирането на 
пилотни проекти за проучване на цифрови решения и призовава Комисията 
надлежно да информира Парламента за резултатите и за евентуалните 
трудности, срещнати по време на фазата на изпълнение; подчертава, че в 
пилотния проект за ESSP трябва да се постави силен акцент върху 
гарантирането на справедлива мобилност;“

2-ра част: „призовава Комисията да засили амбицията си както по отношение на 
съдържанието, така и на сроковете, като започне съответната оценка 
успоредно с пилотния проект въз основа на досега извършената работа, с 
оглед да представи законодателно предложение за ESSP преди края на 
2022 г., за да се гарантира възможно най-скоро преносимостта и 
проследимостта на правата на работниците;“

§ 4
1-ва част: „отбелязва предложението на Комисията относно създаване на рамка за 

европейска цифрова самоличност; призовава Комисията да предостави на 
Парламента актуална информация относно въвеждането на електронна 
идентификация;“

2-ра част: „счита, че инициативата за ESSP, която се предвижда да бъде включена в 
рамката за цифрова самоличност, следва да бъде задължителна за всички 
държави членки;“

§ 7
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като се основава на европейската 

електронна идентификация“
2-ра част: тези думи

§ 12
1-ва част: „приветства инициативите в няколко държави членки за подобряване на 

прилагането на законодателството на Съюза чрез използването на 
национални карти или съпоставими инструменти в областта на трудовото 
право;“

2-ра част: „подчертава, че макар тези национални инициативи да създават 
осведоменост относно заплащането и условията на труд за всички 
работници и да подобряват правоприлагането, те не могат да улеснят 
обмена на валидна и точна информация, включително за трудовите 
правоотношения и правата през границите; призовава Комисията да 
гарантира, че инициативата за ESSP предвижда възможност за държавите 
членки да се основават на информацията, предоставена от по-добрите 
възможности за идентификация и проверка, осигурени от национални карти 
или съпоставими инструменти в областта на трудовото право в държави, в 
които тези инициативи съществуват; подчертава, че интегрирането на ESSP 
в националните карти или съпоставимите инструменти в областта на 
трудовото право не следва да заменя, а да допълва тези национални 
практики, и да предоставя само съответната информация на подходящите 
органи; добавя, че той не трябва да засяга независимостта на националните 
социални партньори и условията на труд, залегнали в приложимите 
колективни договори в съответствие с националното законодателство и 
практика; счита, че ESSP и интегрирането му с националните карти или 
съпоставимите инструменти в областта на трудовото право, където 
съществуват, може да се окажат основа за бъдещите усилия във връзка с 
правоприлагането на равнището на ЕС;“
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съображение М
1-ва част: „като има предвид, че Европейският орган по труда (ЕОТ) беше създаден 

през юни 2019 г.; като има предвид, че ESSN не е включен в Регламента за 
създаване на Европейски орган по труда (Регламента за ЕОТ); като има 
предвид, че целта на ЕОТ е да гарантира справедлива трудова мобилност, 
като подпомага държавите членки“

2-ра част: „и Комисията в процеса на ефективното прилагане и изпълнение на правото 
на Съюза в областта на трудовата мобилност и при координацията на 
системите за социална сигурност;“

19. Многостранни преговори с оглед на 12-ата министерска конференция 
на СТО в Женева, 30 ноември – 3 декември 2021 г.

Предложение за резолюция: B9-0550/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0550/2021
(комисия INTA)

4 Verts/ALE ПГ + 333, 328, 26

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

§ 4

§ оригинален 
текст

3/ПГ ↓

след § 4 1 The Left ПГ - 181, 489, 17

разд.

1/ПГ + 628, 7, 54

§ 5 § оригинален 
текст

2/ПГ + 387, 210, 91

§ 10 2 The Left ПГ - 143, 537, 9

§ 11 3=
5=

The Left
Verts/ALE

ПГ - 133, 538, 18

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ + 525, 124, 39

6 Verts/ALE ПГ - 152, 524, 13

разд.

1/ПГ + 622, 29, 38

§ 16

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 591, 74, 24
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 16 7 Verts/ALE ПГ - 147, 532, 10

§ 18 § оригинален 
текст

ПГ + 547, 125, 17

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 383, 31, 280

Искания за гласуване поотделно
Verts/ALE, The Left: §§ 13, 18

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 5
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да осигури по-справедливи 

условия на конкуренция, като се вземат предвид начините на 
производство;“

2-ра част: тези думи

ID:
§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава необходимостта от 

напредък в преговорите по Споразумението за екологичните стоки, което 
подкрепя екологизирането на отраслите и основан на достойните условия 
на труд подход към прехода към благоприятни по отношение на климата 
технологии;“

2-ра част: тези думи

PPE, ID:
§ 4
1-ва част: „признава решаващата роля на търговската политика по време на 

пандемията от COVID-19; потвърждава отново своята резолюция от 10 юни 
2021 г., озаглавена „Справяне с глобалното предизвикателство COVID-19: 
последици от освобождаването от задълженията по Споразумението ТРИПС 
на СТО във връзка с ваксините, лечението, оборудването и производствения 
капацитет за борба с COVID-19 в развиващите се страни“; във връзка с това 
подчертава необходимостта да се очертае, в министерска декларация в 
съответствие с инициативата „Търговия и здравеопазване“, едно основно 
споразумение, целящо премахване на митата върху фармацевтичните и 
медицинските стоки, отменяне на ограниченията на износа и 
регламентиране на прозрачността и глобалното сътрудничество по време на 
криза; счита, че подобно споразумение е от изключително значение, за да се 
покаже значението на СТО; призовава на МК12 да бъде учредена нова 
постоянна комисия по търговия и здравеопазване, за да подпомага 
правителствата при прилагането на съществуващите изключения и 
гъвкавост в международното търговско право и за да положи основите на 
търговски стълб за преговори по бъдещ международен договор за 
реагиране при пандемия; счита, че много държави, особено развиващите се, 
срещат затруднения при използването на възможностите за гъвкавост, 
предвидени в Споразумението ТРИПС, по-специално в член 31а; припомня, 
че ЕС следва да участва активно в преговори по текстове“ с изключение на 
думата: „постоянна“ 

2-ра част: „постоянна“
3-та част: „временно освобождаване от задълженията по ТРИПС;“
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20. Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца: присъединяване на Филипините *

Доклад: Gilles Lebreton (A9-0300/2021)

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

Предложение за 
решение на Съвета

ПГ + 681, 0, 7

21. Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца: присъединяване на Ямайка *

Доклад: Heidi Hautala (A9-0299/2021)

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

Предложение за 
решение на Съвета

ПГ + 690, 0, 5

22. Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца: присъединяване на Боливия *

Доклад: Heidi Hautala (A9-0307/2021)

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

Предложение за 
решение на Съвета

ПГ + 690, 0, 5

23. Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца: присъединяване на Пакистан *

Доклад: Heidi Hautala (A9-0308/2021)

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

Предложение за 
решение на Съвета

ПГ + 690, 0, 5
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24. Хагска конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца: присъединяване на Тунис *

Доклад: Heidi Hautala (A9-0309/2021)

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

Предложение за 
решение на Съвета

ПГ + 690, 0, 5

25. Безопасността на паркингите за камиони в ЕС

Предложение за резолюция: B9-0552/2021

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

Предложение за резолюция B9-0552/2021
(комисия PETI)

Предложение за 
резолюция

ПГ + 681, 1, 13

26. Положението в Сомалия

Предложения за резолюция: B9-0554/2021, B9-0556/2021, B9-0559/2021, B9-0565/2021, B9-
0568/2021, 
B9-0570/2021, B9-0572/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0554/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

разд.

1/ПГ + 690, 0, 5

§ 1 § оригинален 
текст

2/ПГ + 490, 175, 30

разд.

1/ПГ + 615, 39, 39

след § 7 1 S&D, 
Verts/ALE

2/ПГ + 354, 322, 17

§ 8 5 PPE ПГ + 597, 79, 19

§ 9 6 PPE ПГ + 430, 218, 47

съображение Е 2 PPE ПГ - 310, 358, 27
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение Р 4 PPE ПГ + 466, 216, 13

съображение С 3 PPE ПГ + 571, 78, 46

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 625, 6, 55

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0554/2021 The Left ПГ ↓

B9-0556/2021 ID ПГ ↓

B9-0559/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0565/2021 S&D ПГ ↓

B9-0568/2021 PPE ПГ ↓

B9-0570/2021 Renew ПГ ↓

B9-0572/2021 ECR ПГ ↓

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 1
1-ва част: „изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващата се 

хуманитарна криза в Сомалия; осъжда всички нарушения и злоупотреби с 
правата на човека и безразборните нападения срещу цивилни лица, 
хуманитарни работници, журналисти, изборни служители и мисията на 
Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) от страна на терористични групи, по-
специално Аш-Шабаб; призовава всички страни, участващи в различните 
конфликти в Сомалия, незабавно да прекратят нарушенията на правата на 
човека и да предприемат конкретни стъпки, за да изправят виновните пред 
съд в справедливи съдебни процеси;“

2-ра част: „настоятелно призовава да се прекратят военните действия и, доколкото е 
възможно, да се проведе всеобхватен диалог за преодоляване на 
политическите различия;“

изменение 1
1-ва част: „припомня решителната си подкрепа за всички защитници на правата на 

човека и на околната среда в Сомалия и за тяхната работа; призовава 
делегацията на ЕС и представителствата на държавите членки в страната 
да засилят подкрепата си за гражданското общество в контактите си с 
сомалийските органи“

2-ра част: „и да използват всички налични инструменти, за да увеличат подкрепата си 
за работата на защитниците на правата на човека и на околната среда и 
когато е целесъобразно да улесняват издаването на визи при спешни случаи 
и да осигуряват временно убежище в държави членки;“

27. Нарушаване на правата на човека от страна на частни военни и 
охранителни дружества, и по-специално от групата на Вагнер

Предложения за резолюция: B9-0555/2021, B9-0560/2021, B9-0561/2021, B9-0562/2021, B9-
0563/2021, 
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B9-0567/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0560/2021 
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

§ 1 3 The Left ПГ - 97, 567, 14

след § 2 4 The Left ПГ - 133, 417, 128

1 Verts/ALE ПГ - 173, 436, 68

5 The Left ПГ - 55, 582, 38

§ 5

10 ECR ПГ + 488, 164, 21

след § 11 12 S&D ПГ + 521, 149, 6

2 Verts/ALE ПГ - 278, 319, 79§ 12

6 The Left ПГ - 44, 614, 19

§ 15 11 ECR ПГ + 578, 67, 29

след § 20 13 S&D ПГ + 472, 173, 31

съображение Ж 7 ECR ПГ + 484, 174, 16

разд.

1/ПГ + 595, 61, 18

съображение З § оригинален 
текст

2/ПГ + 581, 76, 20

съображение Й 8 ECR ПГ + 401, 253, 21

съображение К 9 ECR ПГ + 447, 181, 49

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 585, 40, 43

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0555/2021 The Left ПГ ↓

B9-0560/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0561/2021 S&D ПГ ↓

B9-0562/2021 PPE ПГ ↓

B9-0563/2021 Renew ПГ ↓

B9-0567/2021 ECR ПГ ↓
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Искания за разделно гласуване
ID:
съображение З
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „от независими организации като 

„Белингкат““
2-ра част: тези думи

28. Положението с правата на човека в Камерун

Предложения за резолюция: B9-0553/2021, B9-0557/2021, B9-0558/2021, B9-0564/2021, B9-
0566/2021, 
B9-0571/2021, B9-0573/2021

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0553/2021 (PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The 
Left, членове на ЕП)

§ 6 2 The Left ПГ - 80, 545, 68

съображение И 1 The Left ПГ - 106, 530, 58

Предложение за резолюция (целия текст) ПГ + 614, 32, 40

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0553/2021 The Left ПГ ↓

B9-0557/2021 ID ПГ ↓

B9-0558/2021 Verts/ALE ПГ ↓

B9-0564/2021 S&D ПГ ↓

B9-0566/2021 PPE ПГ ↓

B9-0571/2021 ECR ПГ ↓

B9-0573/2021 Renew ПГ ↓

Разни
Ларс Патрик Берг (групата ECR) също е подкрепил предложението за резолюция B9-
0571/2021.


