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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 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите 

(Кодекс на шенгенските граници) ***I 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0359/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 533, 86, 36 

 

 

2. Приемане на изменението на Протокола от 1998 г. към Конвенцията от 

1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния с 

тежки метали *** 

Препоръка: Giovanni La Via (A8-0002/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 617, 25, 30 

 

 

 

3. Приемане на измененията на Протокола за устойчивите органични 

замърсители от 1998 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на 

въздуха на далечни разстояния от 1979 г.*** 

Препоръка: Giovanni La Via (A8-0001/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 624, 21, 34 

 

 

 

4. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Украйна * 

Доклад: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0007/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 555, 67, 61 
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5. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Черна гора * 

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0008/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 567, 58, 63 

 

 

6. Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0015/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

7. Искане за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0016/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  

 

 

8. Искане за снемане на имунитета на Флориан Филипо 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0014/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: предложение за 

решение 

 +  
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9. Създаване на европейска платформа с цел да се засили 

сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд 

***I 

Доклад: Georgi Pirinski (A8-0172/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло - 

блок № 1 

62сч комисия  +  

блок № 2 1-61 комисия  ↓  

член 9 64з EFDD ПГ - 80, 608, 5 

62сч комисия  +  

след член 11 63 EFDD ПГ - 79, 609, 7 

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 619, 69, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 63, 64 
 

 

10. Средносрочен преглед на стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие 

Доклад: Mark Demesmaeker (A8-0003/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 425, 263, 10 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 29 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 422, 252, 27 

3 +  

§ 71 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 78 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 339, 1 

§ 80 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  



P8_PV(2016)02-02(VOT)_BG.doc 6 PE 576.682 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 370, 305, 22 

след § 80 2 ENF  -  

§ 81 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 647, 44, 11 

2/ПГ + 478, 211, 11 

§ 82 § оригинален 

текст 

ПГ + 469, 201, 25 

§ 88 § оригинален 

текст 

ПГ + 347, 298, 49 

след § 90 3 ENF  -  

след съображение А 1 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 592, 52, 45 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 80 (2-ра част), 81, 82, 88 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 25, 29, 41, 42, 72, 82, 88 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

1-ва част: "призовава Комисията да засили ролята, която играят биологичното 

разнообразие и екосистемите в икономическите въпроси с оглед на прехода 

към екологична икономика;" 

2-ра част: "настоятелно призовава Комисията да засили мерките, предприети в полза на 

екологизирането на европейския семестър;" 

3-та част: "подчертава, че биологичното разнообразие е обща социална отговорност, 

която не може да се основава единствено на публични разходи;" 

 
§ 31 

1-ва част: "призовава държавите членки да дадат приоритет на целта за възстановяване 

до 2020 г. на 15% от нарушените екосистеми и да използват бюджетните 

кредити, налични в рамките на МФР, за тази цел;" 

2-ра част: "призовава Комисията да представи насоки относно начина на използване на 

тези бюджетни кредити за възстановяване на нарушените екосистеми и за 

опазване на биологичното разнообразие по принцип;" 
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§ 40 

1-ва част: "изтъква, че екологично насочените площи по принцип следва да 

представляват площи за опазване и насърчаване на агроекологични процеси 

като например опрашване и съхраняване на почвите;" 

2-ра част: "призовава Комисията да публикува данни за броя на държавите членки, които 

разрешават използването на пестициди и торове в тези екологично насочени 

площи след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1307/2013;" 

 
§ 58 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки за постепенно премахване на 

вредните за околната среда субсидии;" 

2-ра част: "до 2020 г., като гарантират завършването на оценките на тези субсидии до 

2016 г, както и включването на изискванията за докладване в съответните 

области на секторната политика на ЕС;" 

3-та част: "настоятелно призовава Комисията и държавите членки да подкрепят изцяло и 

улеснят прехода към кръгова икономика;" 

 
§ 71 

1-ва част: "разглежда загубата на биологично разнообразие извън защитените природни 

зони като пропуск в стратегията; насърчава Комисията да събере информация 

за тези местообитания и видове" 

2-ра част: "и да разработи подходящи рамки за предотвратяване на разпокъсването на 

местообитанията и на нетната загуба на биологично разнообразие и 

екосистемни услуги," 

3-та част: "като работи с местните органи и гражданското общество;" 

 
§ 78 

1-ва част: "изразява съжаление, че законодателството на ЕС в областта на околната среда 

не подлежи на последователни и ефективни екологични инспекции и надзор за 

откриване и предотвратяване на нарушения на законодателството в областта на 

околната среда в различните сектори, включително за защитените територии за 

опазване на природата; приветства подготвителната работа, извършена по 

отношение на рамка на ЕС за екологични инспекции," 

2-ра част: "и призовава Комисията да представи законодателно предложение в най-кратък 

срок;" 

 
§ 81 

1-ва част: "подчертава със загриженост нарастващия обем от научни данни, които 

доказват отрицателното въздействие, което могат да окажат 

неоникотиноидните пестициди върху основни услуги като опрашването и 

естествения контрол на вредителите;" 

2-ра част: "поради това призовава Европейската комисия да запази забраната си за 

използване на неоникотиноиди;" 

 
ECR, PPE 

§ 80 

1-ва част: "призовава Комисията и държавите членки да изготвят без забавяне и въз 

основа на политики, вече проведени в държавите членки, европейска 

инициатива за опрашителите, като обърнат специално внимание на 

устойчивостта на растенията към вредители, които засягат пчелите и други 

опрашители," 

2-ра част: "както и да представят в най-кратък срок предложения за рамковата директива 

за почвите, за директива относно достъпа до правосъдие и относно 

преработената правна рамка на ЕС за екологични инспекции;" 

 


