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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”, „въздържал 

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

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. Положението на защитниците на правата на човека в Есватини, и по-
специално убийството на Тулани Масеко

Предложения за резолюции: RC-B9-0124/2023, B9-0124/2023, B9-0125/2023, B9-0136/2023, B9-
0137/2023, B9-0138/2023, B9-0140/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0124/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

Предложение за резолюция +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0124/2023 The Left ↓

B9-0125/2023 Verts/ALE ↓

B9-0136/2023 S&D ↓

B9-0137/2023 PPE ↓

B9-0138/2023 Renew ↓

B9-0140/2023 ECR ↓

Разни
Петер Полак също подкрепи общото предложение за резолюция RC-B9-0124/2023.

2. Насилие срещу активисти от опозицията в Екваториална Гвинея, и по-
специално случаят с Хулио Обама Мефуман

Предложения за резолюции: RC-B9-0122/2023, B9-0121/2023, B9-0122/2023, B9-0127/2023, B9-
0128/2023, B9-0129/2023, B9-0130/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0122/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 3 2 ECR -

§ 6 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 6 3 S&D +

съображение Г 1 ECR -

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 518, 6, 19

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0121/2023 The Left ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0122/2023 Verts/ALE ↓

B9-0127/2023 S&D ↓

B9-0128/2023 PPE ↓

B9-0129/2023 Renew ↓

B9-0130/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
Renew: окончателно гласуване

Искания за гласуване поотделно
The Left: § 6

Разни
Ришард Чарнецки, Богдан Жонца и Елжбета Рафалска също подкрепиха предложението 
за резолюция B9-0130/2023.
Петер Полак също подкрепи общото предложение за резолюция RC-B9-0122/2023.

3. Неотдавнашното влошаване на нечовешките условия на лишаване от 
свобода на Алексей Навални и други политически затворници в Русия

Предложения за резолюции: RC-B9-0133/2023, B9-0133/2023, B9-0135/2023, B9-0141/2023, B9-
0142/2023, B9-0143/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0133/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 5 3 ECR ПГ - 107, 308, 34

§ 6 4 ECR -

след § 6 5 ECR ПГ - 106, 298, 45

§ 7 6 ECR -

съображение Г 1 ECR -

съображение Д 2 ECR ПГ - 105, 322, 17

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 497, 17, 33

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0133/2023 Verts/ALE ↓

B9-0135/2023 S&D ↓

B9-0141/2023 PPE ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0142/2023 Renew ↓

B9-0143/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
ECR: изменения 2, 3, 5,
Renew: окончателно гласуване

Разни
Петер Полак също подкрепи общото предложение за резолюция RC-B9-0133/2023.

4. Преходни разпоредби за някои медицински изделия и медицински 
изделия за инвитро диагностика ***I

Предложение за регламент (COM(2023)0010 - C9-0003/2023 - 2023/0005(COD))

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 537, 3, 24

5. Стратегия на ЕС за насърчаване на промишлената 
конкурентоспособност, търговията и качествените работни места

Предложения за резолюции: RC-B9-0107/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, B9-0107/2023, B9-
0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B9-0104/2023 PPE ПГ - 229, 316, 26

B9-0105/2023 The Left -

Общо предложение за резолюция RC-B9-0107/2023
(S&D, Renew, Verts/ALE, членове на ЕП)

50 ID ПГ - 122, 446, 4преди § 1

57 S&D,
Verts/ALE

ПГ - 245, 302, 23

12 ECR -

34 PPE ПГ - 239, 308, 24

§ 1

51 ID ПГ - 111, 441, 13
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

10 Verts/ALE ПГ + 289, 238, 43

35 PPE ЕГ - 263, 290, 13

след § 1

36 PPE -

§ 3 37 PPE ЕГ - 252, 297, 19

2 The Left -

13 ECR -

след § 3

14 ECR -

подзаглавие 1 38 PPE -

15 ECR -

39 PPE ПГ - 270, 294, 11

след § 3

40 PPE ПГ - 280, 287, 6

§ 7 52 ID ПГ - 132, 429, 6

53 ID ПГ - 236, 323, 9

разд.

1 +

§ 8

§ оригинален 
текст

2/ЕГ + 400, 143, 11

разд.

1 +

2/ЕГ + 278, 255, 31

след § 8 41 PPE

3 -

§ 9 16 ECR ЕГ + 279, 260, 21

разд.

1 +

§ 10 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1/ПГ - 196, 300, 79

2/ПГ - 247, 298, 24

след § 10 42 PPE

3/ПГ - 241, 301, 19
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

17 ECR -

разд.

1/ЕГ - 255, 298, 15

§ 11

43 PPE

2 -

след § 11 18 ECR -

19 ECR ПГ - 151, 418, 7

44 PPE ПГ - 272, 289, 13

§ 12

54 ID ПГ - 122, 439, 9

след § 12 11 Verts/ALE ПГ - 204, 348, 21

след § 14 20 ECR -

21 ECR ПГ - 129, 431, 10

45 PPE -

разд.

1/ПГ + 511, 7, 53

§ 15

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 324, 221, 27

след § 15 46 PPE ПГ - 171, 322, 80

разд.

1/ПГ + 335, 234, 2

2/ПГ + 362, 163, 44

§ 16 § оригинален 
текст

3/ПГ + 403, 112, 55

след § 16 22 ECR -

разд.

1/ПГ + 402, 123, 48

§ 17 § оригинален 
текст

2/ПГ + 427, 111, 31

§ 19 § оригинален 
текст

ПГ + 300, 211, 62

23 ECR -

разд.

§ 20

§ оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 476, 88, 10

разд.

1/ПГ + 492, 64, 14

2/ПГ + 444, 106, 20

§ 21 § оригинален 
текст

3/ПГ + 449, 102, 16

24 ECR -

разд.

1/ПГ + 479, 73, 22

2/ПГ + 436, 117, 18

§ 22

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 405, 119, 42

след § 22 63 S&D ПГ + 353, 208, 10

разд.

1/ПГ + 473, 76, 24

2/ПГ + 461, 95, 14

§ 24 § оригинален 
текст

3/ПГ + 448, 109, 13

§ 26 6 Renew ПГ + 293, 226, 51

§ 28 § оригинален 
текст

ПГ + 315, 203, 52

разд.

1 +

2/ПГ + 303, 252, 15

§ 29 § оригинален 
текст

3/ПГ + 301, 218, 43

4 членове на 
ЕП

ПГ - 169, 364, 37след § 29

7 Renew ПГ + 357, 187, 30

разд.

1 +

2 +

§ 30 § оригинален 
текст

3 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 31 25 ECR -

26 ECR -

разд.

1 +

2/ЕГ + 382, 176, 12

3 +

§ 32

§ оригинален 
текст

4 +

§ 33 61 S&D,
Verts/ALE

ПГ - 218, 293, 56

след § 33 62 S&D,
Verts/ALE

ПГ - 214, 329, 26

§ 34 § оригинален 
текст

ПГ + 383, 169, 19

8 Renew ПГ - 181, 332, 56

58 S&D,
Verts/ALE,
The Left

ПГ - 253, 300, 18

след § 35

59 S&D,
Verts/ALE,
The Left

ПГ - 215, 295, 22

разд.

1 +

§ 37 § оригинален 
текст

2 +

след § 42 9 Renew ПГ + 375, 179, 15

27 ECR -

55 ID ПГ - 128, 365, 58

след § 43

56 ID ПГ - 146, 342, 55
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 44 64 S&D ПГ - 200, 322, 46

след § 45 47 PPE -

след § 46 3 The Left -

§ 48 § оригинален 
текст

ПГ + 306, 200, 64

след § 48 60 S&D,
Verts/ALE

ПГ - 266, 267, 30

§ 51 28 ECR -

§ 52 29 ECR -

разд.

1 +

§ 53 § оригинален 
текст

2/ПГ + 369, 191, 10

разд.

1 +

§ 55 § оригинален 
текст

2 +

след позоваване 17 48 ID ПГ - 121, 435, 15

съображение А 30 PPE ПГ - 252, 299, 18

разд.

1 -

съображение Б 31 PPE

2 -

разд.

1 +

2 +

съображение Г § оригинален 
текст

3/ПГ + 476, 14, 80

съображение Е 32 PPE -

съображение Л § оригинален 
текст

ПГ + 316, 224, 30

33=
5=

PPE
Renew

ПГ + 279, 242, 49

разд.

съображение Н

§ оригинален 
текст

1 ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ ↓

3/ПГ ↓

4 ↓

5 ↓

6 ↓

7/ПГ ↓

след съображение Н 1 The Left ЕГ - 235, 292, 9

след съображение О 49 ID ПГ - 118, 415, 21

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 310, 155, 100

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0107/2023 Verts/ALE ↓

B9-0108/2023 Renew ↓

B9-0110/2023 S&D ↓

B9-0111/2023 ECR ↓

B9-0115/2023 ID ↓

Искания за поименно гласуване
The Left: §§ 15, 16, 20 (2-ра част), 53 (2-ра част); съображение Г (3-та част), 

съображение Н (2-ра, 3-та и 7-ма част); окончателно гласуване
ID: изменения 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; § 24
Renew: изменения 5, 6, 7, 8, 9; §§ 17, 21, 22; окончателно гласуване
S&D: изменения 34, 40, 57, 58 59, 60, 61, 62, 63, 64
членове на ЕП: изменение 4
Verts/ALE: изменения 10, 11, 19, 21, 34, 42, 44, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62
PPE: изменения 30, 39, 42, предложение за резолюция B9-0104/2023 §§ 16 (2-ра 

част), 19, 28, 29 (2-ра и 3-та част), 34, 48; съображение Л; окончателно 
гласуване

ECR: §§ 17 (1-ва част), 22 (3-та част)

Искания за гласуване поотделно
S&D: §§ 16, 20
ECR: § 28; съображение Л

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

отбраната“
2-ра част: тези думи

§ 53
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „биха могли“
2-ра част: тази дума

ID:
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§ 37
1-ва част: „признава приноса на Регламента на ЕО за сливанията за правилното 

функциониране на вътрешния пазар и призовава Комисията да продължи да 
популяризира и прилага неговите основни принципи;“

2-ра част: „в същото време настоятелно призовава Комисията да ускори усилията за 
изпълнение на ангажимента си за преразглеждане на своето известие 
относно определянето на съответния пазар по смисъла на общностното 
право на конкуренция, за да го адаптира, така че да отразява засилената 
глобална конкуренция в избрани ключови стратегически сектори;“

S&D:
§ 10
1-ва част: „настоява, че Комисията следва да извърши тест за суверенитет в своята 

оценка на въздействието, за да оцени потенциалното въздействие на 
европейското законодателство и фондове върху създаването на нови 
нежелани зависимости, по-специално зависимости от непазарни икономики 
и ненадеждни партньори;“

2-ра част: „изисква от Комисията също така да направи преглед на ключовото 
съществуващо законодателство в рамките на Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка в това отношение;“

§ 15
1-ва част: „подчертава необходимостта от намаляване на ненужната административна 

тежест за предприятията, особено за МСП и новосъздадените предприятия, 
като същевременно се запазват най-високи стандарти за потребителите и 
работниците и за опазване на здравето и на околната среда;“

2-ра част: „продължава да подкрепя принципа на отмяна на предишни тежести при 
въвеждане на нови, за да се постигне тази цел;“

Verts/ALE:
§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „чисти и“
2-ра част: тези думи

§ 55
1-ва част: „призовава Комисията да работи с единомислещи държави, за да се повлияе 

върху прилагането на Закона на САЩ за намаляване на инфлацията, по-
специално в стратегически сектори за европейската икономика;“

2-ра част: „подчертава, че ЕС следва да е готов да подаде жалба срещу Закона на САЩ 
за намаляване на инфлацията чрез системата за уреждане на спорове, ако 
оценката покаже, че посоченият закон продължава да се прилага 
дискриминационно;“

ECR:
изменение 42
1-ва част: „отново заявява подкрепата си за целите на ЕС в областта на околната 

среда за 2030 г. и 2050 г., като същевременно признава, че пътят към тези 
цели трябва да се основава на реалистичен план за запазване през цялото 
време на европейската промишлена конкурентоспособност;  подчертава, че 
целите изискват отделяне на промишлената производителност от 
използването на изкопаеми горива във все по-голяма степен; припомня 
обаче, че това е процес, който беше започнат едва наскоро и който ще 
продължи през следващите десетилетия;“

2-ра част: „отбелязва, че Европа е водеща сила в това отношение, включително чрез 
споделената амбиция да бъде първият въглеродно неутрален континент в 
света; посочва обаче, че това също така означава, че други континенти 
продължават да предоставят евтина енергия, добивана от изкопаеми 
горива, за европейската промишленост;“

3-та част: „в тази връзка счита, че Комисията не е права в твърдението си, че „ерата 
на евтините изкопаеми горива е приключила“, както и че всеки европейски 
план за промишлеността трябва да отразява реалността на световния пазар, 
на който неговата промишленост се конкурира, а именно, че евтините 
изкопаеми горива все още са норма за краткосрочно и средносрочно 
бъдеще;“
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§ 30
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „ако е необходимо“ и „в контекста на 

високите цени на енергията“
2-ра част: „ако е необходимо“
3-та част: „в контекста на високите цени на енергията“

§ 32
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и те следва да дават възможност за 

гъвкавост“, „във връзка с това приветства подготвителната работа на 
Комисията по Временна рамка при кризи и за преход, включително за 
дружества, произвеждащи стратегически изделия, като например 
преобразуващи технологии, чисти иновативни технологии, и за енергийни 
цели;“ и „подчертава, че всяка гъвкавост следва да бъде целенасочена, 
временна, пропорционална и съгласувана със стратегическите цели на ЕС;“

2-ра част: „и те следва да дават възможност за гъвкавост“
3-та част: „във връзка с това приветства подготвителната работа на Комисията по 

Временна рамка при кризи и за преход, включително за дружества, 
произвеждащи стратегически изделия, като например преобразуващи 
технологии, чисти иновативни технологии, и за енергийни цели;“

4-та част: „подчертава, че всяка гъвкавост следва да бъде целенасочена, временна, 
пропорционална и съгласувана със стратегическите цели на ЕС;“

PPE:
изменение 31
1-ва част: Целият текст с изключение на думата „чиста“
2-ра част: заличаването на думата „чиста“

изменение 43
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да гарантират енергийните 

доставки за следващата зима и да представят допълнителни и амбициозни 
планове, да предприемат всички необходими мерки и да използват всички 
налични източници на енергия, за да осигурят наличие на финансово 
достъпна енергия за нашите промишлени сектори;“

2-ра част: заличаването на думите: „и да увеличат икономиите на енергия и мерките 
за енергийна ефективност;“

Verts/ALE, PPE:
§ 16
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като се има предвид, че при всяка 

оценка следва също така да се вземат под внимание защитата и гаранциите 
за работниците и социалните права;“ и с изключение на думите: „в 
съответствие с принципа на иновациите“

2-ра част: „като се има предвид, че при всяка оценка следва също така да се вземат 
под внимание защитата и гаранциите за работниците и социалните права;“

3-та част: „в съответствие с принципа на иновациите“

изменение 41
1-ва част: „отбелязва предложението на Комисията за акт за суровините от 

изключителна важност; припомня значението на сигурния достъп до 
суровини от изключителна важност като предпоставка за екологичната и 
цифровата трансформация, за постигане на нашите цели в областта на 
климата, за конкурентоспособни вериги за създаване на стойност в Европа и 
за укрепване на стратегическата независимост; припомня освен това 
необходимостта от изграждане на пазари за рециклиране и стабилни 
вторични пазари, както и необходимостта от научни изследвания в областта 
на заместването на суровини от изключителна важност;“

2-ра част: „настоява за пълното използване на потенциала на вътрешните ресурси, 
които спазват адекватни стандарти; изразява твърдо убеждение, че 
стратегическите европейски проекти се нуждаят от по-бързо и по-прозрачно 
издаване на разрешителни, достъп до ново финансиране и съгласувана 
политическа рамка;“
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3-та част: „предупреждава срещу въвеждането на нови регулаторни тежести или 
изисквания за разрешителни в обявения акт за суровините от изключителна 
важност; счита, че въпреки че европейските екологични стандарти са от 
изключителна важност за европейския начин на живот, прекалено 
стриктното регулиране ще принуди дейностите по добив да напуснат 
Европа, унищожавайки работни места в Европа, правейки европейската 
промишленост по-зависима от неевропейски доставчици и увеличавайки 
екологичните щети, причинени от тези дейности;“

Renew, ECR:
§ 17
1-ва част: „подчертава, че нови политически инициативи, цели и задачи, финансирани 

чрез бюджета на ЕС, включително както общи за целия ЕС, така и 
трансгранични проекти, трябва да се финансират с допълнителни свежи 
пари;“

2-ра част: „подчертава междинното преразглеждане на МФФ като навременна и 
уникална възможност за включване на всички нови средства в бюджета на 
ЕС;“

§ 21
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в съответствие с целите на Зеления 

пакт;“ и „за да се разшири обхватът на капиталовата подкрепа и да се 
създаде допълнителна възможност за инвестиции в стратегически сектори, 
така че да се помогне на предприятия освен МСП“

2-ра част: „в съответствие с целите на Зеления пакт;“
3-та част: „за да се разшири обхватът на капиталовата подкрепа и да се създаде 

допълнителна възможност за инвестиции в стратегически сектори, така че 
да се помогне на предприятия освен МСП“

§ 22
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „във възможно най-голяма степен“ и 

„както и да осигурява нови средства“
2-ра част: „във възможно най-голяма степен“ 
3-та част: „както и да осигурява нови средства“

ID, ECR:
§ 24
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „с използване на изкопаеми горива“ и 

„както и да финансира производството на енергия от възобновяеми 
източници и енергийната ефективност, като укрепва пътя към Европейския 
зелен пакт“

2-ра част: „с използване на изкопаеми горива“ 
3-та част: „както и да финансира производството на енергия от възобновяеми 

източници и енергийната ефективност, като укрепва пътя към Европейския 
зелен пакт“

ID, ECR, PPE:
§ 29
1-ва част: „подчертава, че държавите членки следва да разгърнат пълния потенциал 

на съществуващите екологични инструменти за обществени поръчки, за да 
оправомощят всички нива на управление да правят интелигентни и 
стратегически избори за обществени поръчки и да укрепят промишлената 
база на ЕС; във връзка с това призовава Комисията да издаде стратегически 
насоки относно обществените поръчки възможно най-скоро; настоятелно 
призовава Комисията да разработи политически решения за насърчаване на 
по-устойчиви обществени поръчки;“

2-ра част: „в този контекст счита, че използването на социални и екологични критерии 
за възлагане от страна на възлагащите органи следва да бъде разширено, 
тъй като това би спомогнало за стимулиране на устойчивия преход по 
хармонизиран и координиран начин във всички държави членки;“



P9_PV(2023)02-16(VOT)_BG.docx 15 PE 743.345

3-та част: „призовава Комисията строго да прилага социалната клауза на 
съществуващата Директива на ЕС за обществените поръчки; припомня, че 
съгласно действащото право на ЕС следва също така да бъде възможно 
включването на клаузи, гарантиращи спазването на колективните трудови 
договори, без да се нарушава правото на Съюза в областта на обществените 
поръчки;“

ID, The Left:
съображение Г
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително намаляване на 

използването на енергия и материали“ и „и създаване на съвети по 
търговия и технологии“ 

2-ра част: „включително намаляване на използването на енергия и материали“
3-та част: „и създаване на съвети по търговия и технологии“ 

The Left, PPE:
съображение Н
1-ва част: „като има предвид, че това включва консолидиране на партньорствата на ЕС 

с Латинска Америка, Чили, Нова Зеландия, Мексико, Меркосур и други 
партньори;“ с изключение на думите: „Чили, Нова Зеландия, Мексико, 
Меркосур“

2-ра част: тези думи
3-та част: „че това означава също така наблюдение на по-нататъшните преговори и 

евентуалното сключване на споразумението с Австралия“ 
4-та част: „и настояване за започване на преговори за двустранно инвестиционно 

споразумение с Тайван,“
5-та част: „както и за по-нататъшно развитие на нашето равнопоставено партньорство 

с Африка след срещата на високо равнище между Европейския съюз и 
Африканския съюз през 2022 г.;“

6-та част: „като има предвид, че търговската политика на ЕС следва да има за цел да 
гарантира, че в нашите споразумения за свободна търговия има глави със 
стриктни разпоредби за устойчивото развитие, които включват санкции, 
приложими в краен случай, строги трудови стандарти в съответствие с 
конвенциите на Международната организация на труда и ангажименти в 
областта на околната среда и изменението на климата;“ с изключение на 
думите „в краен случай“

7-ма част: „в краен случай“

6. Проследяване на мерките, поискани от Парламента за укрепване на 
интегритета на европейските институции

Предложения за резолюции: RC-B9-0147/2023, B9-0147/2023, B9-0150/2023, B9-0152/2023, B9-
0153/2023, B9-0154/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция  RC-B9-0147/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

разд.

1 +

§ 2 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 4 24 PPE ПГ + 277, 265, 18

5 ID ПГ - 116, 428, 11

6 ID ПГ - 114, 435, 3

7 ID ПГ - 87, 434, 35

след § 5

11 The Left ПГ - 244, 302, 10

§ 6 12 The Left ПГ - 172, 365, 14

2 ECR ПГ - 114, 434, 11

разд.

1 +

§ 9

§ оригинален 
текст

2 +

3 ECR ПГ - 104, 443, 12

19 PPE ПГ - 264, 288, 7

§ 10

§ оригинален 
текст

ПГ + 310, 209, 41

§ 11 20 PPE ПГ - 245, 286, 21

21 PPE ПГ + 278, 244, 36

разд.

1 ↓

§ 12

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

след § 12 13 The Left ПГ - 231, 242, 82

8 ID ПГ - 123, 422, 11

9 ID ПГ - 121, 420, 14

14 The Left ПГ + 278, 245, 33

след § 13

15 The Left ПГ - 38, 459, 58

22 PPE ПГ - 240, 292, 25

разд.

1 +

§ 14

§ оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 15 23 PPE ПГ + 286, 251, 6

§ 17 4 ECR ПГ - 189, 341, 12

разд.

1/ПГ - 39, 372, 136

16 The Left

2/ПГ + 471, 34, 35

след § 17

17 The Left ПГ + 272, 258, 13

след § 20 10 ID ПГ - 114, 430, 4

след съображение А 1 ECR ПГ - 116, 410, 17

съображение В 18 PPE ПГ + 382, 140, 15

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 401, 3, 133

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0147/2023 Verts/ALE ↓

B9-0150/2023 The Left ↓

B9-0152/2023 S&D ↓

B9-0153/2023 Renew ↓

B9-0154/2023 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
ECR: изменения 1, 2, 3, 4
Verts/ALE: окончателно гласуване
PPE: изменения 14, 23; §§ 10, 12 (2-ра част)
The Left: изменения 1-24; окончателно гласуване
ID: изменения 5, 6, 8, 9

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 10
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Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 16
1-ва част: „осъжда категорично ограничаването на предложенията за резолюции, 

свързани с правата на човека, предложено от председателя на Европейския 
парламент при пълно незачитане на гласуването в пленарна зала срещу 
изменение, с което се предлага въвеждането на тази мярка в резолюцията 
от декември;“

2-ра част: „отново заявява с изключителна решимост, че Европейският парламент 
следва да продължи да изобличава нарушенията на правата на човека;“

PPE:
§ 2
1-ва част: „отбелязва, че никога не е била налагана никаква финансова санкция за 

нарушение на Кодекса за поведение на членовете на ЕП въпреки наличието 
на най-малко 26 нарушения, документирани в годишните доклади на 
Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП;“

2-ра част: „счита, че е изключително важно да се гарантира, че настоящите правила за 
прозрачност и отчетност се прилагат изцяло, включително финансови 
санкции за нарушения на Кодекса за поведение на членовете на 
Европейския парламент; призовава за преразглеждане на списъка на 
подлежащите на санкции дейности за членовете на ЕП, за да се спомогне за 
подобряване на спазването на техните задължения и отговорности, 
включително преразглеждане на член 176 от Правилника за дейността на 
ЕП, за да се създаде силна и видима рамка, която да е приложима и 
възпираща;“

§ 9
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в съответствие с резолюцията на 

Парламента от 16 септември 2021 г.“
2-ра част: тези думи

§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и счита, че този период следва да се 

дефинира, като се вземат предвид правилата, приложими например за 
бивши членове на Комисията“

2-ра част: тези думи

§ 14
1-ва част: „приветства мерките, приети за увеличаване на прозрачността на 

финансовите декларации на членовете на ЕП,“ 
2-ра част: „които изискват повече информация относно страничните и външните 

дейности на членовете на ЕП, включително точния размер на страничните 
доходи, които печелят, и клиентите, от чието име работят срещу 
заплащане;“ призовава отново за обмисляне на допълнителни гаранции 
срещу корупцията, например деклариране на имущество от членовете на ЕП 
в началото и в края на всеки мандат;“

7. Създаване на независим орган на ЕС по етика

Предложения за резолюции: RC-B9-0144/2023, B9-0144/2023, B9-0145/2023, B9-0146/2023, B9-
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0148/2023, B9-0149/2023, B9-0151/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0144/2023
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

§ 4 11 Renew ПГ + 329, 173, 32

§ 5 12 Renew ПГ + 292, 226, 22

6 The Left ПГ + 268, 252, 19

7 The Left ПГ - 218, 310, 15

разд.

1 ↓

§ 6

§ оригинален 
текст

2 ↓

след § 6 3 PPE ПГ + 341, 34, 162

§ 7 5 PPE -

§ 8 13 Renew ПГ + 458, 6, 68

4 PPE ПГ + 266, 251, 21§ 10

8 The Left ПГ + 308, 213, 20

след § 10 9 The Left ПГ - 32, 446, 53

разд.

1/ПГ + 352, 151, 35

§ 11 10 The Left

2/ПГ - 156, 352, 25

след § 12 2 ID ПГ - 115, 413, 9

след съображение В 1 ID ПГ - 113, 414, 11

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 388, 72, 76

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0144/2023 S&D ↓

B9-0145/2023 Renew ↓

B9-0146/2023 Verts/ALE ↓

B9-0148/2023 PPE ↓

B9-0149/2023 The Left ↓

B9-0151/2023 ECR ↓
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Искания за поименно гласуване
Renew: изменения 11, 12, 13; окончателно гласуване
The Left: изменения 6, 7, 8, 9, 10; окончателно гласуване
PPE: изменения 3, 4
Verts/ALE: окончателно гласуване
ID: изменения 1, 2

Искания за гласуване поотделно
ID: § 6

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 6
1-ва част: „припомня, че органът следва да има право да започва разследване по 

собствена инициатива и да провежда разследвания на място и като 
използва информацията, която е събрал или е получил от трети страни;“

2-ра част: „припомня, че органът следва също така да има възможността да проверява 
достоверността на декларациите за финансови интереси;“

Verts/ALE:
изменение 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „счита, че решенията относно 

санкциите следва да бъдат поставени на гласуване в пленарна зала, за да 
се гарантират прозрачността и обществените дебати по темата;“

2-ра част: тези думи
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8. Една година от руската инвазия и агресивната война срещу Украйна

Предложения за резолюции: RC-B9-0126/2023, B9-0123/2023, B9-0126/2023, B9-0131/2023, B9-
0132/2023, B9-0134/2023, B9-0139/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0126/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

разд.

1/ПГ + 498, 4, 8

§ 2 § оригинален 
текст

2 +

след § 4 5 The Left ПГ - 107, 327, 80

§ 6 6 The Left ПГ - 84, 390, 38

7 The Left ПГ - 42, 442, 23

разд.

1 +

2 +

§ 8

§ оригинален 
текст

3 +

§ 10 2 Verts/ALE +

разд.

1/ПГ + 499, 0, 4

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 432, 37, 39

§ 16 § оригинален 
текст

поотд. +

8 The Left ПГ - 59, 380, 76

разд.

1/ПГ + 461, 37, 14

§ 17

§ оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 18 § оригинален 
текст

ПГ + 416, 60, 28

§ 19 3 Verts/ALE +

след § 20 § оригинален 
текст

+ устно изменение

след § 26 9 The Left ПГ - 74, 417, 21

§ 29 10 The Left ПГ + 232, 219, 54

след съображение З 1 Verts/ALE +

след съображение И 4 The Left ПГ - 94, 399, 16

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 444, 26, 37

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0123/2023 The Left ↓

B9-0126/2023 Renew ↓

B9-0131/2023 Verts/ALE ↓

B9-0132/2023 PPE ↓

B9-0134/2023 ECR ↓

B9-0139/2023 S&D ↓

Искания за поименно гласуване
The Left: изменения 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; §§ 2 (1-ва част), 18
Verts/ALE: § 13
S&D: окончателно гласуване
ECR: § 13 (2-ра част)
ID: § 17 (1-ва част)

Искания за гласуване поотделно
ID: § 16
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Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 13
1-ва част: „осъжда възможно най-категорично използването на сексуално и основано 

на пола насилие като средство за водене на война и подчертава, че това 
представлява военно престъпление;“

2-ра част: „призовава ЕС и държавите, приемащи жени и момичета, избягали от 
Украйна, да гарантират достъп до услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, по-специално спешна контрацепция, 
включително за преживелите изнасилване, и да подкрепят предоставянето 
на тези услуги в Украйна;“

The Left:
§ 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „непровокирана“ 
2-ра част: тези думи

ID:
§ 17
1-ва част: „приветства решението на Европейския съвет да предостави на Украйна 

статут на страна кандидатка за членство в ЕС;“
2-ра част: „подчертава, че присъединяването към ЕС трябва да се осъществи в 

съответствие с член 49 от Договора за Европейския съюз, въз основа на 
спазването на съответните процедури и при условие че са изпълнени 
установените критерии, по-специално т.нар. критерии от Копенхаген за 
членство в ЕС, и че то продължава да бъде основан на достойнства процес, 
който изисква приемането и изпълнението на съответните реформи, по-
специално в областта на демокрацията, принципите на правовата държава, 
правата на човека, пазарната икономика и прилагането на достиженията на 
правото на ЕС; призовава украинското правителство да продължи да 
укрепва местното самоуправление – реформа, която получи значително 
национално и международно признание, и да приложи успеха на реформата 
за децентрализация в цялостната структура на процесите на укрепване, 
възстановяване и реконструкция на Украйна;“

Verts/ALE, S&D:
§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „всички видове“ и „без изключение“
2-ра част: „всички видове“
3-та част: „без изключение“

Разни
Яцек Сариуш-Волски също подкрепи предложението за резолюция B9-0134/2023.

Петрас Аущревичюс представи следното устно изменение с цел добавяне на нов 
параграф след параграф 20:
„Призовава ЕС и държавите членки да предприемат допълнителни действия за 
продължаване на международната изолация на Руската федерация, включително по 
отношение на членството на Русия в международни организации и органи като Съвета 
за сигурност на ООН;“
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9. Европейска централна банка – годишен отчет за 2022 г.

Доклад: Rasmus Andresen (A9-0022/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 1 2 The Left ПГ - 194, 292, 11

§ 5 3 The Left ПГ - 130, 350, 23

§ 8 4 The Left ПГ - 38, 430, 40

след § 9 10 ECR ПГ - 133, 356, 17

разд.

1 +

§ 10 § оригинален 
текст

2 +

след § 13 5 The Left ПГ - 61, 358, 87

§ 15 1 PPE +

6 The Left ПГ - 70, 363, 74

разд.

1 +

§ 16

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 441, 62, 2

7 The Left ПГ - 213, 227, 66след § 16

8 The Left ПГ - 157, 347, 7

след § 19 9 The Left ПГ - 234, 236, 35

§ 21 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 23 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 28 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 267, 237, 5
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 34 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 36 11 Verts/ALE ЕГ - 189, 312, 5

§ 37 13 Verts/ALE -

§ 41 12 Verts/ALE -

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 376, 96, 35

Искания за поименно гласуване
The Left: изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; § 16 (2-ра част)
ECR: изменение 10

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 21, 34

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 10
1-ва част: „Отбелязва, че по време на пандемията фискалната и паричната политика 

се подкрепяха взаимно, а всички институции на ЕС и държавите членки 
работиха заедно в рамките на своите мандати, като по този начин не 
допуснаха повторение на ситуацията по време на финансовата криза през 
2008 г., и припомня поуките, извлечени от причините за нейното възникване 
и ответните действия; подчертава, че поддържането на ценова стабилност 
днес изисква още по-тясна координация на фискалната и паричната 
политика, тъй като справянето със сътресенията от страна на предлагането 
изисква по-голяма устойчивост на веригата на доставки и реформи в 
енергетиката, включително преминаване към повече възобновяеми 
енергийни източници и предсказуема инвестиционна рамка;“

2-ра част: „изразява съгласие с предупреждението на председателя г-жа Лагард, че 
„от съществено значение е фискалната подкрепа, която служи за защита на 
домакинствата от неблагоприятното въздействие на по-високите цени, да 
има временен характер и да бъде целева. По този начин се ограничава 
рискът от засилване на инфлационния натиск, като същевременно се 
улеснява задачата на паричната политика да осигурява ценова стабилност и 
да допринася за запазване устойчивостта на обслужването на дълга“ 

§ 16
1-ва част: „Отбелязва, че ЕЦБ разполага с инструменти за намаляване на съвкупното 

търсене, за да понижи инфлацията до целевото ѝ равнище в средносрочен 
план;“

2-ра част: „изразява загриженост относно последиците от тези решения за растежа и 
заетостта, на които следва да се обърне внимание в оценката на 
пропорционалността; приканва ЕЦБ помисли за по-балансирана и 
постепенна промяна на политиката предвид високото ниво на несигурност; 
призовава в бъдеще решенията относно лихвените проценти да бъдат по-
добре обосновани;“

§ 23
1-ва част: „Отбелязва, че в своите Световни икономически перспективи за 2022 г. МВФ 

стига до заключението, че рисковете от спирала на заплатите са 
ограничени;“

2-ра част: „отбелязва, че устойчивите пазари на труда и известно наваксване на 
изоставането, което да компенсира загубата на покупателна способност, 
вероятно ще допринесат за силен растеж на заплатите; призовава ЕЦБ да 
наблюдава много внимателно този риск;“
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PPE:
§ 28
1-ва част: „Припомня, че по време на диалога по въпросите на паричната политика от 

ноември 2021 г. председателят на ЕЦБ заяви, че „във второстепенните цели 
несъмнено влизат икономическото развитие, грижата за околната среда и 
борбата с изменението на климата, и т.н., и т.н. Разбира се, тези 
второстепенни цели трябва да бъдат взети предвид, особено ако са съвсем 
ясно заявени от останалите институции, по-специално от Европейския 
парламент;“

2-ра част: „предлага да се използва възможността, произтичаща от настоящата 
резолюция, за да се предостави на ЕЦБ информацията относно вторичните 
цели;“

Разни
В изменение 1 думата „януари“ бе заменена с „февруари“.

10. Разработване на стратегия на ЕС в областта на велосипедния транспорт

Предложение за резолюция: B9-0102/2023

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

Предложение за резолюция B9-0102/2023
(комисия TRAN)

Предложение за 
резолюция

+

11. Наличност на торове в ЕС

Предложение за резолюция: B9-0101/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0101/2023
(комисия AGRI)

разд.

1 +

2/ПГ + 347, 124, 6

3 +

4 +

5/ПГ + 346, 126, 5

6 +

§ 2 § оригинален 
текст

7 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 8 5 Verts/ALE -

§ 9 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 367, 100, 12

§ 10 § оригинален 
текст

2/ПГ + 351, 109, 10

разд.

1 +

§ 12 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1/ПГ + 436, 24, 14

2/ПГ + 282, 167, 24

§ 19 § оригинален 
текст

3/ПГ + 265, 190, 21

§ 21 6 Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 22 § оригинален 
текст

2 +

§ 23 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 24 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 26 § оригинален 
текст

2 +

§ 27 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 277, 176, 16

§ 30 1 ID -

разд.

1 +

2 +

§ 31 § оригинален 
текст

3 -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

4 -

5 -

2 ID -

14 Verts/ALE -

§ 34

15 The Left ПГ - 132, 296, 37

§ 35 7 Verts/ALE -

разд.

1/ПГ + 384, 29, 50

§ 36 § оригинален 
текст

2 +

§ 38 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 39 3 ID -

4 ID -§ 41

8 Verts/ALE -

§ 44 13 Verts/ALE ЕГ - 126, 319, 10

§ 45 9 Verts/ALE -

§ 46 § оригинален 
текст

ПГ + 281, 134, 42

§ 53 10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

разд.

1/ПГ + 337, 104, 16

§ 59

§ оригинален 
текст

2 +

12 Verts/ALE -

разд.

1/ЕГ + 240, 182, 11

§ 60

§ оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение В § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

съображение Ж § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение И § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение К § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение Л § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение М § оригинален 
текст

2 +

Предложение за резолюция (целият текст) +

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: §§ 19 (2-ра част), 10, 46
The Left: изменение 15; §§ 2 (2-ра част, 5-та част), 10 (2-ра част), 19, 46, 59 (1-ва част)
ID: § 36 (1-ва част)

Искания за гласуване поотделно
Verts/ALE: §§ 9, 23, 24, 27, 38
ID: съображение В

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
съображение Ж
1-ва част: „като има предвид, че голям брой европейски производители на минерални 

торове са намалили дейността си или са спрели производството като цяло, 
до голяма степен в резултат на повишаването на разходите за природен 
газ,“ 

2-ра част: „но и поради данъчното облагане и конкуренцията от страна на по-малко 
бюрократични държави, което води до недостиг, увеличение на цените на 
торовете и по-ниски добиви, произтичащи от неспособността на 
земеделските стопани да имат достъп до торовете, от които се нуждаят, за 
да отговорят на производствените си изисквания, и това в крайна сметка се 
отразява на наличността и финансовата достъпност на храните;“
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съображение И
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „или дори са изправени пред 

решението да спрат изцяло селскостопанската си дейност“
2-ра част: тези думи

съображение К
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „повишените изисквания за 

ликвидност и“ 
2-ра част: тези думи

съображение М
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „основната“
2-ра част: тази дума

§ 12
1-ва част: „припомня в този контекст, че средносрочният преглед на многогодишната 

финансова рамка би могъл да даде възможност за укрепване на бюджета на 
ОСП и за отчитане на сериозното въздействие на инфлацията върху 
разходите за вложени ресурси и доходите на земеделските стопанства;“

2-ра част: „насърчава ЕС да търси алтернативни източници на финансиране извън 
ОСП, да разработи подходящи мерки, за да гарантира финансовата 
достъпност и наличността на торове в ЕС и да облекчи икономическото 
въздействие на дефицита на торове;“

§ 26
1-ва част: „призовава Комисията и Съвета да подобрят функционирането на 

европейския пазар на торове, като намалят логистичните му затруднения и 
осигурят баланс,“ 

2-ра част: „по-специално по отношение на вноса, като намалят административната 
тежест върху вноса и търговията с торове и улеснят закупуването и 
съхранението извън сезон от дистрибуторите и земеделските стопани;“

The Left:
§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „конкурентоспособност на световния 

пазар“
2-ра част: тези думи

§ 59
1-ва част: „призовава наличието на добитък на повечето територии да се превърне в 

дългосрочна цел на селскостопанските политики;“
2-ра част: „счита, че по-равномерното предлагане на органични торове следва да бъде 

част от стратегията на ЕС за неговото селско стопанство;“
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§ 60
1-ва част: „призовава за анализиране на възможността за разширяване на 

регионалната гъвкавост в рамките на Директивата за нитратите, като се 
има предвид целта за намаляване на замърсяването; призовава Комисията 
да обмисли приемането на правила за балансиран бюджет за азот на 
стопанство и изключения от ограничението от 170 kg азот на хектар 
годишно за органични торове и еквивалентни продукти,“

2-ра част: „като се вземат предвид различните условия в конкретни държави членки и 
региони с благоприятни климатични условия и като се има предвид 
ефективното използване на торовете, оптимизирането на наторяването, 
използването на биологични отпадъци и вторични източници на хранителни 
вещества и използването на биостимулатори;“

ID:
съображение Л
1-ва част: „като има предвид, че стратегията „От фермата до трапезата“ за 

справедлива, здравословна и екологосъобразна хранителна система 
определи целта за намаляване на загубите на хранителни вещества с най-
малко 50%, като същевременно гарантира, че това няма да доведе до 
влошаване на плодородието на почвите;“

2-ра част: „като има предвид, че в своята резолюция от 20 октомври 2021 г. относно 
стратегията Парламентът приветства тази цел, като подчерта и 
необходимостта да се гарантира, че няма да настъпи влошаване на 
плодородието на почвите; като има предвид, че чрез постигането на тази 
цел ще се намали използването на торове с най-малко 20% до 2030 г.;“

§ 22
1-ва част: „призовава Комисията и Съвета да разширят временното суспендиране на 

вносните мита върху всички минерални торове, с изключение на тези с 
руски или беларуски произход, за да се увеличи наличието на торове за 
земеделските стопани и по този начин да се постигне стабилизиращ ефект 
върху цените, както и да се повиши динамиката на европейския пазар чрез 
подобряване на логистиката и намаляване на административната тежест; 
подчертава, че ЕС не следва да заменя една зависимост с друга, този път с 
вноса на торове,“

2-ра част: „нито да застрашава прехода към нисковъглеродна европейска торова 
промишленост, което би довело до значително увеличение на емисиите на 
CO2 в световен мащаб, възпрепятствайки целите на Париж в областта на 
климата;“

§ 36
1-ва част: „отбелязва потенциала на ветроенергийните паркове в морето в Европа за 

генериране на електроенергия за производство на водород и амоняк;“
2-ра част: „призовава Комисията да проучи осъществимостта на интегриран модел за 

производство на амоняк както като устойчиво гориво за морския транспорт, 
така и като устойчив източник на торове;“

Verts/ALE, The Left:
§ 2
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1-ва част: „подчертава, че наличието на всички видове торове и производство на 
торове е от съществено значение за доставките на храни за гражданите на 
ЕС и за световната продоволствена сигурност“ с изключение на думите „на 
всички видове“ и „ и производство на торове“

2-ра част:  „на всички видове“ 
3-та част: „и производство на торове“
4-та част: „както и за гарантирането на плодородието на почвите и избягването на 

изчерпването на почвите; отбелязва, че производството на торове е от 
съществено значение и за производството на AdBlue за транспортния сектор 
и на CO2 за хранителната промишленост;“ с изключение на думите „и 
избягването на изчерпването на почвите“

5-та част: „и избягването на изчерпването на почвите“
6-та част: „изразява загриженост относно безпрецедентното увеличение на цените на 

азотните торове, за което също допринесоха високите цени на природния 
газ и прекъсването на достъпа до доставки на газ, и подчертава, че това 
може да окаже значително въздействие върху разходите за 
селскостопанско производство“

7-ма част:  „и конкурентоспособността на селскостопанския сектор на ЕС;“

§ 19
1-ва част: „изразява съжаление относно факта, че съобщението не улеснява 

използването на органични алтернативи на химическите торове, като 
RENURE, ферментационен продукт от биологични отпадъци, получени чрез 
анаеробно смилане на животински изпражнения, и всеки друг ефективен и 
проверен инструмент,“

2-ра част: „който може да бъде използван както в селското стопанство, така и в 
сектора на животновъдството, и призовава за изменение за тази цел на 
приложение III към Директивата за нитратите, като същевременно 
продължават да се спазват принципите на ефективност и безопасност;“

3-та част: „междувременно призовава, с оглед на настоящата криза, за временна 
дерогация, тъй като продуктите RENURE и ферментационен продукт имат 
потенциала да заменят химическите торове, без да водят до допълнителни 
емисии, загуби на азот или производство на тор; призовава Комисията да 
предложи без допълнително забавяне и най-късно в своя предстоящ план за 
действие за интегрирано управление на хранителните вещества (INMAP) 
законодателни мерки за изпълнение на законното и безопасно прилагане на 
критериите, разработени от Съвместния изследователски център, за да се 
даде възможност за безопасно използване на RENURE над праговете, 
установени за уязвимите към нитрати зони от Директивата за нитратите;“

Verts/ALE, Renew, S&D:
§ 31
1-ва част: „заявява, че новият механизъм на ЕС за корекция на въглеродните емисии 

на границите (МКВЕГ) има важната цел да предотврати изместването на 
въглеродни емисии,“

2-ра част: „която следва да бъде съчетана с други цели на ЕС, например 
гарантирането на продоволствената сигурност;“

3-та част: „подчертава, че при изпълнението на МКВЕГ следва да се обърне специално 
внимание на избягването на допълнителни разходи за сектора на торовете;“

4-та част: „застъпва се за това, че приходите от прилагането на МКВЕГ към вноса на 
торове в ЕС следва да се използват за подпомагане на селскостопанския 
сектор, който е пряко засегнат от повишаването на цените на торовете на 
международния пазар, както и усилията за изпълнение на регулаторните 
изисквания на стратегията „от фермата до трапезата“;“

5-та част: „отбелязва, че тези приходи например биха могли да се използват за 
подпомагане на генерирането на въглеродни сертификати в рамките на 
въглеродното земеделие, за да се стимулира използването на биоторове от 
добитък и за да се развие свързаната с тях промишленост;“


