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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. Положението с правата на човека в Крим, по-специално на кримските 

татари 

Предложения за резолюции: B8-0173/2016, B8-0190/2016, B8-0182/2016, B8-0183/2016, B8-

0184/2016, B8-0186/2016, B8-0188/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0173/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 7 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 472, 79, 33 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0173/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0182/2016  ECR  ↓  

B8-0183/2016  EFDD  ↓  

B8-0184/2016  S&D  ↓  

B8-0186/2016  PPE  ↓  

B8-0188/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0190/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 16, 17 
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Разни 

Андрей Пленкович представи следното устно изменение на параграф 7 от предложението за 

обща резолюция RC-B8-0173/2016: 

"7. Призовава органите на Руската федерация и управляващите на практика органи в Крим, 

които са обвързани от международното хуманитарно право и международното право в областта 

на правата на човека, да предоставят безпрепятствен достъп до Крим на международни 

институции и независими експерти от ОССЕ, Организацията на обединените нации и Съвета на 

Европа, както и на НПО в областта на правата на човека или новинарски медии, които желаят 

да се запознаят, оценят и докладват за положението в Крим; призовава Съвета и ЕСВД да 

окажат натиск върху Русия в това отношение; приветства решението на генералния секретар на 

Съвета на Европа да изпрати своя специален представител за правата на човека в Крим, като 

това беше първото посещение след руското анексиране и се очаква да представи актуална 

оценка на положението на място; очаква с интерес неговите констатации; подчертава, че всяко 

международно присъствие на място следва да бъде съгласувано с Украйна;" 
 

 

2. Бахрейн: случаят на Мохамед Рамадан 

Предложения за резолюции: B8-0174/2016, B8-0192/2016, B8-0194/2016, B8-0195/2016, B8-

0196/2016, B8-0197/2016, B8-0198/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0174/2016  

(PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение А § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Л 1 GUE/NGL  -  

съображение О § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0174/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2016  EFDD  ↓  

B8-0194/2016  S&D  ↓  

B8-0195/2016  PPE  ↓  

B8-0196/2016  ECR  ↓  

B8-0197/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0198/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: съображение А 

PPE: § 3, съображение О 
 

Разни 

Мара Бицото също е подписала предложението за обща резолюция RC-B8-0174/2016. 
 

 

3. Случаят с изчезналите книгоиздатели в Хонконг 

Предложения за резолюции: B8-0175/2016, B8-0176/2016, B8-0189/2016, B8-0191/2016, B8-
0185/2016, B8-0187/2016, B8-0193/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0175/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

след § 7 1 GUE/NGL ПГ - 278, 322, 11 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0175/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0176/2016  EFDD  ↓  

B8-0185/2016  S&D  ↓  

B8-0187/2016  PPE  ↓  

B8-0189/2016  ECR  ↓  

B8-0191/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0193/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
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4. Доклад за напредъка на Сърбия за 2015 г. 

Предложение за резолюция: B8-0166/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0166/2016  

(комисия AFET) 

§ 1 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 12 2 Verts/ALE ПГ + 291, 233, 97 

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 27 1 ALDE  +  

след § 27 3 Verts/ALE  +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 498, 66, 70 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 2 

ENF, ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 1, 7, 18, 21, 23 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 30 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "4 000" и "които в момента носят зарази 

на земята и хората в Сърбия" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "приветства успешното „Прайд“ шествие 

от 20 септември 2015 г.; подчертава обаче, че дискриминацията и насилието 

срещу ЛГБТИ лицата продължава да е повод за безпокойство; в това 

отношение насърчава правителството да предприеме действия във връзка с 

Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа 

към държавите членки;" 

2-ра част: тези думи 
 

 

5. Процесът на европейска интеграция на Косово 

Предложение за резолюция: B8-0167/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0167/2016  

(комисия AFET) 

§ 4 1 ALDE  +  

§ 6 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

§ 8 4 GUE/NGL  -  

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 26 2 PPE ПГ + 331, 250, 58 

след § 26 7 Verts/ALE  +  

§ 36 6 Verts/ALE  +  

позоваване 2 3 GUE/NGL ЕГ - 131, 450, 54 

съображение Б 5 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 403, 130, 104 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: окончателно гласуване 

PPE: изменение 2 

ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 10, 14, 17, 20, 23 
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Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "призовава Комисията да ускори 

работата си по отношение на процеса на либерализиране на визовия режим за 

Косово; изразява готовност да одобри безвизовия режим за Косово и призовава 

Съвета бързо да одобри този режим, веднага след като Комисията 

своевременно определи, че всички технически критерии са изпълнени;" и 

"настоятелно призовава всички институции на ЕС, и по-специално Комисията, 

да ускорят процеса на либерализиране на визовия режим за Косово и 

настоятелно призовава органите в Косово да изпълнят своите ангажименти и 

останалите критерии, с цел въвеждане на безвизов режим за Косово през 2016 

г., което ще допринесе за сближаването на народа на Косово с ЕС;" 

2-ра част: "призовава Комисията да ускори работата си по отношение на процеса на 

либерализиране на визовия режим за Косово; изразява готовност да одобри 

безвизовия режим за Косово и призовава Съвета бързо да одобри този режим, 

веднага след като Комисията своевременно определи, че всички технически 

критерии са изпълнени;" 

3-та част: "настоятелно призовава всички институции на ЕС, и по-специално Комисията, 

да ускорят процеса на либерализиране на визовия режим за Косово и 

настоятелно призовава органите в Косово да изпълнят своите ангажименти и 

останалите критерии, с цел въвеждане на безвизов режим за Косово през 2016 

г., което ще допринесе за сближаването на народа на Косово с ЕС;" 

 
§ 14 

1-ва част: "приветства освен това приемането през май 2015 г. на Закона за защита от 

дискриминация и предоставения на Омбудсмана мандат да действа като орган 

по въпросите на равенството; продължава да бъде загрижен относно ниската 

степен на обработване и разследване на случаи на изказвания, подбуждащи 

към омраза, особено насочени срещу ЛГБТИ и малцинствените общности;" 

2-ра част: "насърчава Консултативната и координационна група за правата на ЛГБТИ 

общността да следи активно тези случаи и опасения;" 
 

Разни 

Улрике Луначек представи следното устно изменение на параграф 6: 

"6. Отбелязва решението на Конституционния съд относно създаването на Сдружение на 

сръбските общини; призовава за пълното и съвестно прилагане на постигнатите споразумения; 

призовава за зачитане на принципите на правовата държава, изразява съжаление, че опозицията 

не се възползва от това суспендиране, за да поднови парламентарния диалог, и насърчава 

всички политически сили да действат конструктивно в интерес на своята държава, нейните 

демократичните институции и нейните граждани; счита, че пълното спазване на правилата на 

демокрацията, политическият диалог и безпрепятствената парламентарна дейност са от 

основно значение за изпълнението на всички аспекти на програмата за реформи в Косово; 

строго осъжда насилствените действия в Асамблеята, призовава за предотвратяване на бъдещи 

насилствени форми на протест в Асамблеята и подчертава, че избраните парламентарни 

членове следва да се срещат и разискват въпросите в Асамблеята при пълно зачитане на 

институцията; подчертава, че правителството следва да зачита парламентарните резолюции и 

решения и да докладва, в съответствие с изискванията на законодателния орган, преди да вземе 

решение за подписване на споразумения с други държави; в тази връзка приветства добре 

подготвеното предложение от 20 ноември 2015 г. на двама членове на парламента на Косово, 

съответно от управляващата коалиция и от опозицията, призовава всички политически 

участници да възобновят политическия диалог, с цел да се излезе от безизходицата и да се 

намери трайно решение, което да доведе до възстановяване на нормалното функциониране на 

Асамблеята на Косово; приканва всички лидери на Косово да оценят извънредното значение на 

ситуацията и да действат с отговорност, като не забравят, че Асамблеята се избира от народа на 
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Косово и за народа на Косово; изразява сериозна загриженост относно повтарящите се актове 

на насилие и призовава правоприлагащите органи да изпълняват своите задължения при пълно 

спазване на правните производства; отбелязва със загриженост събитията, довели до 

задържането на някои членове на Парламента, и призовава за разследване на възможни 

злоупотреби с власт, свързани със случаите на задържане; настоятелно призовава Асамблеята на 

Косово да изясни правилата относно отнемането на имунитета на нейните членове; отбелязва 

искането на Омбудсмана към държавната прокуратура в Прищина за започване на разследване 

на полицейската намеса на 28 ноември 2015 г." 
 

 

6. Положението в Либия 

Предложения за резолюции: B8-0146/2016, B8-0181/2016, B8-0169/2016, B8-0170/2016, B8-
0177/2016, B8-0178/2016, B8-0179/2016, B8-0180/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0146/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

след § 1 4 GUE/NGL  -  

§ 5 8 EFDD  -  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 506, 123, 12 

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 489, 132, 16 

2/ПГ + 422, 176, 31 

§ 12 6 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 477, 131, 32 

след § 13 1 ENF ПГ - 169, 432, 34 

след § 15 9 EFDD  -  

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Б 2 GUE/NGL  -  

след съобр. Б 3 GUE/NGL  -  

след съобр. К 7 EFDD  -  

след съображение О 10 EFDD  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 478, 81, 81 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0146/2016  ECR  ↓  

B8-0169/2016  ALDE  ↓  

B8-0170/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0177/2016  PPE  ↓  

B8-0178/2016  S&D  ↓  

B8-0179/2016  ENF  ↓  

B8-0180/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0181/2016  EFDD  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 11 

EFDD: § 12 

ENF: изменение 1, окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 12 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 6 

1-ва част: "осъжда дестабилизиращите терористични нападения от страна на Даиш 

срещу либийския народ, включително малцинствата, както и срещу нефтената 

инфраструктура в Ал-Сидра и Рас Лануф, и всеки опит за нарушаване на 

процеса на стабилизиране в страната;" 

2-ра част: "призовава международната коалиция да обърне внимание на засилващото се 

присъствие на Даиш в Либия, което дестабилизира страната и застрашава не 

само съседните държави от Сахел и Сахара, но също така и ЕС;" 

 
§ 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "НАТО" 

2-ра част: тези думи 
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Verts/ALE: 

съображение А 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "на опозиционните движения" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Мари-Кристин Вержиа (групата GUE/NGL) също е подписала предложението за резолюция B8-

0180/2016. 

Алесия Мария Моска (групата S&D) също е подписала предложението за обща резолюция RC-

B8-0146/2016.  

Марлене Мици оттегли подписа си от предложението за обща резолюция RC-B8-0146/2016. 
 

 

7. Островно положение 

Предложение за резолюция: B8-0165/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0165/2016  

(комисия REGI) 

§ 3 11 PPE  +  

§ 5 12 PPE  +  

след § 5 1 GUE/NGL ПГ + 495, 119, 25 

§ 10 3 ECR ЕГ + 341, 249, 47 

§ 12 4 ECR  -  

§ 13 5 ECR  -  

§ 16 6з ECR  -  

Съображение А 7 PPE  +  

съображение Д 8 PPE  +  

Съображение Е 9 PPE  +  

Съображение З 2 ECR  +  

съображение Й 10 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
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8. Ролята на местните и регионалните органи в европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИ) 

Предложение за резолюция: B8-0171/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0171/2016  

(комисия REGI) 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "че всяко препрограмиране на 

европейските структурни и инвестиционни фондове следва да се извършва в 

съответствие с разпоредбите на Регламента за общоприложимите разпоредби 

и" 

2-ра част: тези думи 
 

 

9. Систематично масово избиване на религиозни малцинства от ИДИЛ 

Предложения за резолюции: B8-0154/2016, B8-0156/2016, B8-0157/2016, B8-0159/2016, B8-

0161/2016, B8-0162/2016, B8-0149/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0149/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 470, 131, 26 

§ 14 2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  



P8_PV(2016)02-04(VOT)_BG.doc 14 PE 576.684 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0149/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0154/2016  ECR  ↓  

B8-0156/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0157/2016  ALDE  ↓  

B8-0159/2016  S&D  ↓  

B8-0161/2016  PPE  ↓  

B8-0162/2016  EFDD  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 10 
 

Разни 

Бастиан Белдер (групата ECR) също е подписал предложението за обща резолюция RC-B8-

0149/2016 и предложението за резолюция B8-0154/2016. 

Алесия Мария Моска (групата S&D), Мара Бицото и Марио Боргецио също са подписали 

предложението за обща резолюция RC-B8-0149/2016. 

Марияна Петир (групата PPE) също е подписала предложението за резолюция B8-0161/2016. 

 

 


