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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. Споразумение между ЕС и САЩ: изменение на отстъпките за всички 
тарифни квоти, включени в списък CLXXV на ЕС ***

Препоръка: Bernd Lange (A9-0042/2023)

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

Проект на решение 
на Съвета

ПГ + 522, 15, 43

2. Обмен на информация между правоприлагащите органи ***I

Доклад:  Lena Düpont (A9-0247/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

138 комисия ПГ + 507, 99, 10

3. По-нататъшни репресии срещу народа на Беларус, и по-специално 
случаите на Анджей Почобут и Алес Беляцки

Предложения за резолюции: RC-B9-0164/2023, B9-0163/2023, B9-0164/2023, B9-0165/2023, B9-
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0166/2023, B9-0167/2023, B9-0168/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0164/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

след § 26 2 Renew ПГ + 567, 24, 36

след съображение Ц 1 Renew ПГ + 561, 21, 37

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 557, 25, 40

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0163/2023 The Left ↓

B9-0164/2023 PPE ↓

B9-0165/2023 Renew ↓

B9-0166/2023 Verts/ALE ↓

B9-0167/2023 S&D ↓

B9-0168/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
Renew: изменения 1, 2; окончателно гласуване

Разни
Анна Залевска също подкрепи предложението за резолюция B9-0168/2023 и общото 
предложение за резолюция RC-B9-0164/2023.

4. Адекватен минимален доход, гарантиращ активно приобщаване

Предложения за резолюции: B9-0099/2023, B9-0116/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0099/2023
(комисия EMPL)

след § 3 2 ECR ПГ - 145, 466, 16

§ 5 § оригинален 
текст

ПГ + 437, 162, 29

3з ECR ПГ - 160, 333, 130

1 PPE ПГ - 277, 308, 41

разд.

§ 8

§ оригинален 
текст

1/ПГ + 561, 37, 33
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 309, 303, 12

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ + 529, 71, 31

§ 17 4 Verts/ALE ПГ - 303, 307, 19

§ 18 § оригинален 
текст

ПГ + 475, 67, 86

разд.

1/ПГ + 572, 27, 28

§ 19 § оригинален 
текст

2/ПГ + 282, 268, 75

§ 20 5 S&D ПГ + 319, 293, 16

разд.

1/ПГ + 593, 13, 24

съображение А § оригинален 
текст

2/ПГ - 258, 344, 27

разд.

1/ПГ + 562, 53, 18

2/ПГ + 337, 277, 5

съображение З § оригинален 
текст

3/ПГ - 294, 330, 5

Предложение за резолюция (целият текст) ЕГ + 336, 174, 121

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0116/2023 ID ↓

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 4; съображение З
S&D: изменения 1, 2, 3, 5; § 8
ID: изменение 3; § 5
The Left: §§ 13, 18, 19; съображение А

Искания за разделно гласуване
PPE, Renew:
§ 8
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като последващо действие във 

връзка с“, „една директива на ЕС относно адекватен минимален доход“ и 
„такава директива“

2-ра част: тези думи
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§ 19
1-ва част: „подчертава, че устойчивата висококачествена заетост е от ключово 

значение за намаляване на бедността; подчертава в този контекст 
значението на насърчаването на стабилния растеж, инвестициите и 
създаването на висококачествени работни места; призовава държавите 
членки да приложат политически мерки за (ре)интеграция на пазара на 
труда на лицата, които могат да работят, включително като се гарантира, че 
те предоставят достатъчно стимули, например висококачествено 
образование, обучение, възможности за преквалификация и повишаване на 
квалификацията, стимулиране на официалната заетост и борба с 
недекларирания труд, както и включване на работодателите с цел 
подобряване на запазването и насърчаването на работните места; 
призовава държавите членки да допълнят тези мерки с услуги за 
подпомагане, например консултиране, персонализирано напътстване и 
помощ при търсене на работа, включително специални програми за хора, 
които не учат, не работят и не се обучават, трайно безработни лица и 
нискоквалифицирани работници, както и за развиването на ориентирани 
към бъдещето умения с оглед на екологичния и цифровия преход; 
призовава държавите членки да обмислят съчетаването на подпомагането 
на минималния доход с доход от полагане на труд като мярка за постепенно 
преустановяване, за да се подпомагат бенефициерите, които навлизат 
(отново) на пазара на труда, така че да не изпаднат в състояние на 
работещи бедни;“

2-ра част: „изразява загриженост относно практиката на някои предприятия да 
назначават на работа получатели на минимален доход само докато трае 
държавното подпомагане;“

съображение А
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „а причините за тях са свързани с 

икономическите и социалните политики на държавите членки и на ЕС“
2-ра част: тези думи

съображение З
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „(„топлинна инфлация“)“ и 

„причинена, наред с другото, от спекула“
2-ра част: „(„топлинна инфлация“)“ 
3-та част: „причинена, наред с другото, от спекула“

5. Функционирането на ЕСВД и по-силен ЕС в световен мащаб

Доклад: Urmas Paet (A9-0045/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, буква ж 2 ID -

§ 1, буква и § оригинален 
текст

ПГ + 423, 147, 57

§ 1, буква л § оригинален 
текст

ПГ + 442, 170, 16

разд.

1 +

§ 1, буква ае § оригинален 
текст

2/ПГ + 442, 158, 23
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

съображение В 1 ID -

Проект на препоръка ПГ + 451, 133, 48

Искания за поименно гласуване
ID: §§ 1 буква и, 1 буква л, 1 буква ае (2-ра част)

Искания за разделно гласуване
ID:
§ 1, буква ае
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „делегациите на ЕС да бъдат 

превърнати в истински посолства на ЕС с ясна командна верига за техните 
служители, включително длъжностните лица на Комисията, ръководена от 
посланика на ЕС във всяка отделна държава, и в рамките на едноличната 
отговорност на ЕСВД, работеща в тясна координация с дипломатическите 
представителства ва държавите членки;“

2-ра част: тези думи

6. Европейски семестър за координация на икономическите политики 
2023 г.

Доклад: Irene Tinagli (A9-0044/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 13 1 The Left ПГ - 87, 449, 93

§ 17 2 The Left ПГ - 63, 505, 62

след § 17 3 The Left ПГ - 156, 453, 20

след § 18 4 The Left ПГ - 111, 455, 66

след § 19 6 ID -

§ 27 5 The Left ПГ - 69, 500, 63

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 486, 87, 57

Искания за поименно гласуване
The Left: изменения 1, 2, 3, 4, 5
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7. Европейски семестър за координация на икономическите политики: 
социални приоритети и приоритети в областта на заетостта за 2023 г.

Доклад: Estrella Durá Ferrandis (A9-0051/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 ID ПГ - 129, 497, 4

разд.

1/ПГ + 561, 25, 44

§ 1

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 518, 53, 55

5 PPE ЕГ - 259, 331, 45

разд.

1 +

§ 2

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 317, 250, 63

6 PPE ЕГ - 292, 325, 17§ 3

§ оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 343, 276, 8

след § 3 10 членове на 
ЕП

-

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 5 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 331, 276, 20

§ 6 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 7 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 305, 297, 30

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 449, 135, 33

разд.§ 9 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 506, 82, 43

3/ПГ + 329, 260, 35

§ 11 § оригинален 
текст

поотд. +

2 ID ПГ - 136, 492, 4

разд.

1 +

2 +

§ 12

§ оригинален 
текст

3 +

разд.

1 +

§ 13 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 14 § оригинален 
текст

2 +

§ 15 3 ID ПГ - 86, 492, 54

разд.

1/ПГ + 542, 35, 55

2/ПГ + 326, 282, 12

3/ПГ + 476, 105, 42

§ 16 § оригинален 
текст

4/ПГ + 485, 98, 45

разд.

1 +

§ 17 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 18 § оригинален 
текст

2 -



P9_PV(2023)03-15(VOT)_BG.docx 10 PE 745.662

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 19 8 PPE ЕГ - 286, 333, 12

§ 20 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 463, 71, 90

2/ПГ + 447, 124, 26

3/ПГ + 464, 144, 14

4/ПГ + 324, 288, 11

5/ПГ + 334, 270, 25

§ 22 § оригинален 
текст

6/ПГ + 477, 145, 8

разд.

1 +

2/ЕГ + 347, 253, 8

3/ЕГ + 356, 259, 10

4 +

5 +

6 +

§ 23 § оригинален 
текст

7 +

§ 25 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 26 § оригинален 
текст

ПГ + 475, 129, 20

разд.

1 +

2 +

§ 29 § оригинален 
текст

3 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 24 7 PPE ЕГ + 322, 281, 24

§ 25 9 PPE -

§ 26 4 ID ПГ - 133, 479, 9

разд.

1 +

§ 33 § оригинален 
текст

2/ПГ + 482, 131, 5

разд.

1 +

съображение Д § оригинален 
текст

2 -

разд.

1 +

съображение Ж § оригинален 
текст

2 +

съображение З § оригинален 
текст

поотд. +

съображение Й § оригинален 
текст

поотд. +

съображение Н § оригинален 
текст

поотд. +

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 319, 171, 138

Искания за поименно гласуване
ID: изменения 1, 2, 3, 4; §§ 2 (2-ра част), 8, 9 (2-ра и 3-та части), 16, 22, 26
ECR: §§ 1, 33 (2-ра част)

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 6, 11, 20, 23; съображение Й
ECR: §§ 3, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 25; съображения З, Н
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Искания за разделно гласуване
Renew:
съображение Д
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че печалбите на 

дружествата и изплащането на дивиденти достигнаха рекордно високи 
стойности през второто тримесечие на 2022 г;“

2-ра част: тези думи

PPE:
§ 5
1-ва част: „подчертава, че качествените и добре финансирани обществени услуги, 

включително социалните услуги, допринасят за основните демократични 
ценности, например зачитането на основните права и правата на човека, и 
изпълняват решаваща роля за преодоляването на кризи; предупреждава, че 
уязвимите лица, които нямат достъп или имат ограничен достъп до целеви 
социални услуги, търпят и отрицателно въздействие по отношение на 
достъпа им до други важни обществени услуги, например здравеопазване 
или обучение; призовава Комисията да обмисли възможността за 
преразглеждане на рамката на ЕС за качество на услугите от общ 
икономически интерес, за да се подпомогнат усилията на държавите членки 
за подобряване на достъпа да висококачествени основни услуги, по-
специално жилищно настаняване, снабдяване с енергия, транспорт, 
водоснабдяване, канализация, финансови услуги и цифрови комуникации;“

2-ра част: „призовава Европейската комисия да включи по-ефективно социалните 
съображения в областта на държавните помощи и да разшири приложното 
поле на Общия регламент за групово освобождаване при следващото му 
преразглеждане, за да се допринесе за осигуряването на по-добър достъп 
до основни стоки и услуги и за тяхното по-добро качество“

§ 8
1-ва част: „призовава за демократизиране в по-голяма степен на процеса на 

европейския семестър, с по-активно участие на Парламента в определянето 
на приоритетите по-специално по отношение на макроикономиката и 
социалната политика; счита, че преразгледаният процес на европейския 
семестър следва да се провежда в съответствие с обикновената 
законодателна процедура и съответно да бъде договорен между Съвета и 
Парламента;“

2-ра част: „призовава Комисията да разработи архитектура на икономическо 
управление в ЕС, основаваща се на солидарност, интеграция, социална 
справедливост и конвергенция, равенство между половете, 
висококачествени обществени услуги, включително качествена обществена 
образователна система за всички, качествена заетост и устойчиво 
развитие;“
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§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „счита, че европейските фискални 

правила следва да предоставят възможност за необходимите публични 
инвестиции и финансиране на справедливия преход към икономика с нулеви 
въглеродни емисии, както и правилното прилагане на принципите на 
ЕССП;“ с изключение на думите „които им предоставят достатъчно 
фискално пространство, за да предприемат инвестициите и реформите, 
необходими за извършването на социално справедлив екологичен и цифров 
преход по такъв начин, че никой да не бъде пренебрегнат“ 

2-ра част: „счита, че европейските фискални правила следва да предоставят 
възможност за необходимите публични инвестиции и финансиране на 
справедливия преход към икономика с нулеви въглеродни емисии, както и 
правилното прилагане на принципите на ЕССП;“

3-та част: „които им предоставят достатъчно фискално пространство, за да 
предприемат инвестициите и реформите, необходими за извършването на 
социално справедлив екологичен и цифров преход по такъв начин, че никой 
да не бъде пренебрегнат“ 

§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „да се увеличи финансирането за 

Европейската гаранция за децата, като се осигури специален бюджет от 
най-малко 20 милиарда евро, а“

2-ра част: тези думи

§ 14
1-ва част: „подчертава необходимостта от засилване на социалното измерение на 

европейския семестър и прилагането на Европейския стълб на социалните 
права,“ 

2-ра част: „особено в светлината на прегледа на икономическото управление и 
предстоящото дезактивиране на клаузата за дерогация; призовава 
Комисията да разгледа възможността да представи инструмент за рамка за 
социално сближаване, с цел да се наблюдават рисковете за социалното 
сближаване, да се предотврати отрицателното социално въздействие на 
други действия в рамките на политиките или икономически сътресения 
върху социалното сближаване във възходяща посока, да се открият 
потенциалните пречки за правилното прилагане на ЕССП и да се установят 
социални цели; счита, че рисковете във връзка със социалните различия 
следва да бъдат включени в специфичните за всяка държава препоръки и 
взети предвид при определянето на плановете за фискални корекции;“

§ 17
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „разпределение на богатството, 

всеобщ достъп до качествени обществени услуги, включително енергия, 
вода и канализация, адекватни пенсии, процент на бездомни лица, схеми за 
минимални доходи, професионални заболявания (включително увреждания 
на психическото здраве) и обезщетения за безработица, както и показатели 
за измерване на социалното въздействие на влошаването на състоянието на 
околната среда и изменението на климата;“

2-ра част: тези думи
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§ 18
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и да предложи нова система за 

изчисляване на прекомерния дефицит въз основа и на тази оценка, за да се 
постигне по-голяма справедливост в рамките на екологичния и цифровия 
преход, да се повиши социалната устойчивост и да се подобри прилагането 
на ЕССП, като същевременно се гарантира устойчивостта на публичните 
финанси в държавите членки“

2-ра част: тези думи

ECR:
съображение Ж
1-ва част: „като има предвид, че изменението на климата и разрушаването на 

околната среда изостриха неравенствата и засягат непропорционално 
бедните и най-уязвимите групи;“

2-ра част: „като има предвид, че изпълнението на зелен пакт, насочен към инвестиции 
за осъществяване на прехода към декарбонизирана и неутрална по 
отношение на климата икономика, трябва да бъде съпътствано инвестиции 
в хората, които не могат да си позволят тази промяна;“ като има предвид, 
че това е необходимо, за да се осигури устойчиво бъдеще за всички;“

§ 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „макар“  и думите „други, отдавна 

съществуващи социални проблеми като бедност, социално изключване, 
извънредни ситуации, свързани с климата и биологичното разнообразие, и 
неравенства продължават да се задълбочават и трябва да бъдат 
предприети мерки и за тяхното преодоляване“

2-ра част: тези думи

§ 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Европейската комисия и“ 
2-ра част: тези думи
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§ 23
1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да използват като база 

Социалния фонд за климата и да положат основите за разработването на 
схеми за екологосъобразна социална закрила на национално равнище с 
финансова подкрепа от ЕС, за да се засили социалната устойчивост спрямо 
последиците от изменението на климата и влошаването на състоянието на 
околната среда, като се предприемат мерки във връзка със страничните 
ефекти на екологосъобразните политики върху работните места и условията 
на живот и да се гарантира, че засегнатите общности са напълно 
подготвени за един нов пазар на труда; посочва, че за тези схеми могат да 
бъдат разгледани като възможност следните аспекти: а) социална защита 
на здравето на хората, засегнати от събития, свързани с изменението на 
климата;“

2-ра част: „защита срещу безработица, допълнена от активни трудови политики за 
работниците, които губят част от работното си време или работните си 
места поради екстремни климатични условия или свързани с тях събития, 
или които са съкратени като резултат от закриването на отрасли, отделящи 
много въглеродни емисии;“

3-та част: „благоустройствени програми, които предоставят парична или непарична 
подкрепа и допринасят за възстановяването на активи и инфраструктура, 
като същевременно повишават уменията и пригодността за заетост на 
работниците и гарантират, че те разполагат с необходимите средства, за да 
се интегрират в местни или нови пазари на труда;“

4-та част: „социални помощи за хората, засегнати от климатични сътресения, като се 
подпомагат техните доходи и продоволствена сигурност;“

5-та част: „схеми за гарантиране на заетостта и обучение или професионална 
преориентация, които създават нови възможности за работниците и 
общностите, които вече не могат да осигуряват препитанието си чрез 
предишните си дейности поради мерките за опазване на околната среда, и с 
цел да се гарантира, че те все още могат да бъдат включени в пазара на 
труда;“

6-та част: „стратегии за развитие и предвиждане на умения с цел подобряване на 
общите, секторните и специфичните за професията умения за целите на 
екологосъобразната икономика;“

7-ма част: „схеми за финансиране в подкрепа на домакинствата при саниране за 
енергийна ефективност с цел предприемане на мерки за справяне с 
енергийната бедност;“
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§ 33
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „екологична“
2-ра част: тези думи

ECR, ID:
§ 2
1-ва част: „подкрепя амбицията на Комисията и на държавите членки за по-тясно 

координиране на реакцията на ЕС в областта на политиките с цел 
смекчаване в краткосрочен план на тежестта, която високите цени на 
енергията и храните, инфлацията, смущенията във веригите за доставки, 
включително недостигът на лекарства, нарастващите равнища на дълга и 
увеличените разходи за заеми, включително ипотечни заеми, пораждат за 
европейските домакинства и предприятия, особено за МСП и 
предприемачите; настоява, че Европейският съюз се нуждае от енергиен 
модел, който да гарантира всеобщ достъп до декарбонизирани източници 
на енергия и който да сложи край на енергийната бедност; подчертава 
факта, че социалните инвестиции са от съществено значение, за да се даде 
възможност за устойчиво развитие в средносрочен и дългосрочен план, и че 
националните системи за социално подпомагане имат важна стабилизираща 
функция;“

2-ра част: „подчертава необходимостта от създаване на фонд за суверенитет на ЕС, за 
да се гарантира, наред с другото, че всички държави членки разполагат с 
необходимата гъвкавост, за да предприемат мерки за преодоляване на 
социалните, климатичните и екологичните предизвикателства;“

PPE, ID:
§ 9
1-ва част: „изразява загриженост относно сериозните социални и свързани със 

заетостта последици от настоящата кризата, особено за младите хора; 
призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че всеки млад 
човек в Европа има достъп до образование, обучение и платени стажове, 
както и до пазара на труда; призовава държавите членки и Комисията да 
отдават приоритет на борбата срещу безработицата;“

2-ра част: „призовава Комисията и държавите членки да укрепят Европейския 
инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от 
безработица при извънредни обстоятелства (SURE), за да подпомагат 
схемите за работа на непълно работно време, доходите на работниците и 
работниците, които са временно съкратени поради увеличението на цените 
на енергията,“ 

3-та част: „наред с други причини, както и да се смекчат последиците от асиметрични 
сътресения;“

PPE, ECR:
§ 16
1-ва част: „подчертава колко е важно извършването на по-добра оценка на 

разпределението на въздействието на съществуващите и новите политики и 
реформи, наблюдавани чрез процеса на европейския семестър;“

2-ра част: „призовава Комисията да въведе за националните програми за реформи 
(НПР) изисквания за оценка на разпределението на въздействието; посочва, 
че фискалната консолидация може да бъде справедлива и устойчива само 
ако разпределението на въздействието на преразпределените разходи или 
промените в приходите е добре калибрирано и допринася за намаляване на 
социалните, икономическите и регионалните неравенства;“

3-та част: „призовава Комисията да предложи методика и ясни цели по отношение на 
създаването на качествени работни места;“

4-та част: „напомня на държавите членки за изискванията да включат в НПР 
разяснение относно начина, по който мерките се очаква да допринесат за 
равенството между половете и равните възможности за всички, както и за 
интегрирането на тези цели;“
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§ 29
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и призовава Комисията и държавите 

членки, в сътрудничество с Парламента и при зачитане на принципа на 
субсидиарност, да прекратят практиките на неплатени стажове и да 
предложат обща нормативна уредба за гарантиране на справедливо 
възнаграждение за стажовете и чиракуванията с цел избягване на практики 
на експлоатация“ с изключение на думите: „включително принцип за 
справедливо възнаграждение за стажантите и практикантите, достъп до 
социална закрила, устойчива заетост и социални права;“

2-ра част: „и призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество с 
Парламента и при зачитане на принципа на субсидиарност, да прекратят 
практиките на неплатени стажове и да предложат обща нормативна уредба 
за гарантиране на справедливо възнаграждение за стажовете и 
чиракуванията с цел избягване на практики на експлоатация“

3-та част: „включително принцип за справедливо възнаграждение за стажантите и 
практикантите, достъп до социална закрила, устойчива заетост и социални 
права;“

PPE, ECR, ID:
§ 22
1-ва част: „приветства споразумението за приемането на Социалния фонд за климата 

като амбициозно начало на мерките за справяне с въздействието, което 
разширяването на обхвата на търговията с емисии, за да включва секторите 
на строителството и автомобилния транспорт, ще окаже върху уязвимите 
домакинства, ползвателите на транспорт и микропредприятията; 
подчертава, че общата цел е да се допринесе за справедлив преход към 
неутралност по отношение на климата, при който никой да не бъде 
изоставен; призовава за повече инструменти, чрез които са да се 
предприемат мерки за справяне с неравномерното въздействие на 
изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда 
върху различните групи по отношение на доходите, както и със социалните 
последици от трансформацията на нашите общества в посока неутралност 
по отношение на климата;“

2-ра част: „подчертава неотложната необходимост от приемане на инструменти, които 
дават възможност на всички слоеве на обществото да се възползват от 
предимствата на неутрална по отношение на климата икономика и които 
защитават домакинствата, уязвимите ползватели на транспорт и 
микропредприятията от въздействието както на изменението на климата, 
така и на замърсяването;“

3-та част: „настоява, че социалните и екологичните политики и цели трябва да бъдат 
интегрирани“ 

4-та част: „на равни начала с икономическите;“
5-та част: „в този смисъл изразява убеждение, че Пактът за стабилност и растеж е 

остарял и не предлага нито гъвкавостта, нито архитектурата, които са 
необходими за въвеждането на нова рамка за управление на устойчивото 
развитие и социалния напредък в ЕС;“

6-та част: „призовава Комисията да гарантира на равнището на ЕС правото на здраве 
и на здравословна среда, тъй като това право е от съществено значение, за 
да се гарантира реализацията на повечето други основни права, както и да 
се постигне приобщаващ преход;“

8. Доклад за изпълнението на Споразумението относно оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС

Доклад: Pedro Silva Pereira (A9-0052/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.§ 2 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ПГ + 522, 75, 21

§ 11 3 S&D +

§ 15 4 S&D +

§ 18 5 S&D +

§ 32 6 S&D +

§ 36 7 S&D +

§ 37 8 S&D +

§ 38 9 S&D +

§ 40 10 S&D +

след позоваване 2 1 S&D +

след съображение Л 2 S&D +

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 537, 43, 38

Искания за поименно гласуване
ID: § 2 (2-ра част)

Искания за разделно гласуване
ID:
§ 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отбелязва, че следователно 

излизането на Обединеното кралство от ЕС се оказа вредно за всички 
засегнати страни, и още повече за Обединеното кралство;“

2-ра част: тези думи

9. Отношенията между ЕС и Армения

Доклад: Andrey Kovatchev (A9-0036/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Целият текст 1-4, 6 докладчик +

§ 4 5 докладчик + устна промяна

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 534, 10, 66

Разни
Андрей Ковачев представи следното устно изменение на изменение 5:
„осъжда продължаващата блокада на Лачинския коридор, която задълбочава 
хуманитарната криза в Нагорни Карабах; осъжда смъртоносния инцидент между 
Азербайджан и арменците от Нагорни Карабах на 5 март 2023 г., който доведе до 
множество смъртни случаи и вследствие на който процесът на установяване на мир 
между двете държави за пореден път беше застрашен;“
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10. Отношенията между ЕС и Азербайджан

Доклад: Željana Zovko (A9-0037/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 7 членове на 
ЕП

ПГ + 378, 170, 49

1 докладчик +

5 членове на 
ЕП

+

§ 3

8 членове на 
ЕП

ЕГ + 320, 195, 68

§ 15 6 членове на 
ЕП

+

позоваване 8 2 членове на 
ЕП

+

след позоваване 8 3 членове на 
ЕП

+

съображение А 4 членове на 
ЕП

ЕГ + 281, 257, 49

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 475, 35, 76

Искания за поименно гласуване
ID: изменение 7

Разни
Мориц Кьорнер също подкрепи изменения 2, 3, 4, 5 и 6.
Изменение 9 отпадна след оттегляне на подписите на Петрас Аущревичюс, Стефан Бижу, 
Яник Жадо.


