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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. Намаляване на съдържанието на сяра в определени течни горива ***I 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0037/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 665, 24, 5 

 

 

2. Търговско отклоняване към Европейския съюз на някои основни лекарства 

***I 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0038/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 664, 29, 4 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Андора за автоматичен обмен на информация за 

финансови сметки * 

Доклад: Miguel Viegas (A8-0047/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 647, 29, 21 

 

 

4. Назначаване на новия изпълнителен директор на Европейския орган за 

застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) 

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0045/2016) (Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ТГ + 535, 52, 108 
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5. Процесуални гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателни 

производства ***I 

Доклад: Caterina Chinnici (A8-0020/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 2 

78 комисия  +  

Блок № 1 1-77 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 613, 30, 56 

 

 

6. Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

Доклад: Jens Geier (A8-0036/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 25 GUE/NGL  -  

след § 1 26 GUE/NGL ПГ - 258, 357, 85 

§ 2 5 ECR  -  

27 GUE/NGL  -  

след § 2 28 GUE/NGL  -  

след § 2, подзаглавие 

2 

29 GUE/NGL ПГ - 99, 505, 97 

след § 2, след 

подзаглавие 2 

30 GUE/NGL ПГ - 63, 562, 74 

§ 3 8 EFDD ПГ - 96, 558, 43 

31 GUE/NGL  -  

§ 4 9 EFDD  -  

32 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 48, 581, 73 

2 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 10 EFDD  -  

33 GUE/NGL  -  

§ 6 11 EFDD  -  

21 PPE ЕГ + 342, 336, 22 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 7 34 GUE/NGL  -  

след § 7 35 GUE/NGL ПГ - 81, 587, 34 

§ 8 12 EFDD  -  

след § 8 36 GUE/NGL  -  

37 GUE/NGL  -  

§ 9 38з GUE/NGL ПГ - 98, 595, 11 

1 Verts/ALE ЕГ + 617, 72, 14 

§ 10 13 EFDD ПГ - 121, 555, 27 

§ 12 14 EFDD  -  

§ 14 15 EFDD ПГ - 142, 522, 41 

след § 14 16 EFDD ПГ - 191, 482, 28 

след § 15 39 GUE/NGL  -  

§ 17 17 EFDD  -  

22 S&D ПГ + 483, 206, 14 

след § 17 40 GUE/NGL ПГ - 120, 549, 36 

41 GUE/NGL разд.   

1/ПГ + 647, 33, 23 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ - 147, 551, 6 

§ 18 23з S&D ПГ - 333, 358, 12 

42 GUE/NGL ПГ - 261, 431, 10 

§ 21 18 EFDD ПГ - 170, 481, 52 

§ 25 19 EFDD ПГ - 81, 564, 58 

след § 26 43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

§ 29 2 Verts/ALE ПГ - 99, 568, 37 

4 Verts/ALE ПГ - 132, 540, 30 

3 Verts/ALE ПГ - 134, 527, 39 

§ 30 6 ECR  -  

§ 31 7 ECR  -  

20 EFDD  -  

45 GUE/NGL  -  

след съображение Б 24 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 113, 586, 5 

2/ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 425, 200, 78 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 2, 3, 4 

GUE/NGL: изменения 24, 26, 29, 30, 32 (1-ва част), 35, 38, 40, 41, 42 

EFDD: изменения 8, 13, 15, 16, 18, 19 

S&D: изменения 22, 23 
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Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

изменение 24 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите „подчертава, че приносът за това 

увеличение следва да произтича от увеличение на плащанията от държавите 

членки с най-висок брутен национален доход (БНД) и най-висок доход на глава 

от населението, като се коригира прилаганата понастоящем пристрастна и 

несправедлива система от алгоритми за вноските;“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „по-хармонизиран“ 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

§ 6 

1-ва част: „изказва съжаление, че в последните години бюджетът на Съюза стана косвена 

жертва на двуличното поведение на държавите членки, което ги накара да 

разглеждат вноските си в бюджета на Съюза като тежест и да ги третират като 

променлива величина, подлежаща на корекция;“ 

2-ра част: „в този контекст призовава за допълнителна гъвкавост по отношение на 

разходите, правени от държавите членки в конкретни области като 

инвестициите в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) и борбата срещу безработицата, бедността и неравенството, така също 

в светлината на необходимостта от справяне с възникващите заплахи за 

сигурността и кризата с мигрантите и бежанците;“ 

3-та част: „подчертава, че бюджетът на ЕС, като инвестиционен бюджет, може да донесе 

особено силна добавена стойност чрез засилване на растежа, 

конкурентоспособността и създаването на работни места в държавите членки; 

обръща внимание на необходимостта вноските на държавите членки в бюджета 

на Съюза да не бъдат третирани като променлива величина, подлежаща на 

корекция в зависимост от макроикономическите условия; потвърждава също 

така добавената стойност на бюджета на Съюза по отношение на полезните 

взаимодействия и икономиите от мащаба; набляга на особеното положение на 

изолираните и периферните региони;“ 

4-та част: „и счита, че вноските на държавите членки в бюджета на ЕС не следва да бъдат 

отчитани при изчисляването на структурните им дефицити;“ 

 
изменение 41 

1-ва част: „изразява дълбока загриженост относно липсата на подходяща закрила за 

непридружените малолетни и непълнолетни лица по целия път до 

безопасността и призовава за задълбочено разследване на случаите на тези 10 

000 липсващи деца, за които съобщава Европол;“ 

2-ра част: „призовава за задълбочено разследване на всички мерки и проекти, особено 

тези, които се ползват от финансовата подкрепа на ЕС и които се прилагат с 

подкрепата на държавите членки, в областта на миграцията, убежището и 

управлението на границите, за да се провери дали спазват европейското и 

международното право, в частност Хартата на ООН за правата на човека, 

Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г., Конвенцията за правата на 

детето, Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните 

права на Европейския съюз;“ 
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7. Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество 

Доклад: Danuta Maria Hübner (A8-0039/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 414, 256, 25 

след § 4 3 EFDD  -  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 547, 123, 31 

§ 8 4 EFDD  -  

след § 9 5 EFDD  -  

§ 11 2 GUE/NGL  -  

6 EFDD  -  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16, тире 4 7 EFDD  -  

§ 16, тире 8 8 EFDD  -  

гласуване: решение ПГ + 516, 92, 95 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: § 7 , (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D, ALDE: § 2 
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Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 12 

1-ва част: „счита също така, че следва да се използват по-добре договореностите за 

политически диалог с националните парламенти; изтъква във връзка с това 

важната роля, предоставена на националните парламенти с Договора от 

Лисабон, и подчертава, че наред с ролята, която те имат във връзка с 

мониторинга на спазването на принципите на субсидиарност и 

пропорционалност, те могат да имат и действително имат положителен принос 

в рамките на политическия диалог; насърчава по-доброто използване на 

съществуващите механизми на субсидиарност и пропорционалност, както са 

залегнали в Договорите;“ 

2-ра част: „подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост при прилагане на 

осемседмичният срок за националните парламенти, за да изпратят мотивирано 

становище относно неспазване на принципа на субсидиарност;“ 

 
Verts/ALE: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „подчертава значението на договорения 

„Годишен обзор на тежестта“ като инструмент за идентифициране и 

мониторинг, по ясен и прозрачен начин, на резултатите от усилията на Съюза, 

за да се избегне и намали свръхрегулирането и административната тежест, 

който инструмент следва да включва списък, отнасящи се конкретно до МСП и 

следва да прави разлика между тежестта, която налагат различните 

предложения на Комисията и актовете на отделните държави членки; посочва, 

че осъществимостта и желателността на въвеждането на цели за намаляване на 

тежестта в определени отрасли трябва внимателно да се оценяват за всеки 

отделен случай в тясно сътрудничество между институциите, като 

същевременно вниманието се съсредоточава върху качеството на 

законодателството и без да се подкопават съответните стандарти на Съюза; 

очаква Комисията да предлага редовно отмяната на правни актове, когато тази 

отмяна се счита за необходима; във връзка с това приветства факта, че трите 

институции се споразумяха, че оценките на въздействието следва да 

разглеждат също така въздействието на предложенията върху 

административната тежест, по-специално по отношение на малките и средните 

предприятия;“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

8. Споразумение за тютюна (споразумение с PMI) 

Предложения за резолюции: B8-0311/2016, B8-0312/2016, B8-0313/2016, B8-0314/2016, B8-

0315/2016, B8-0316/2016, B8-0317/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция на една политическа група (B8-0311/2016) (GUE/NGL) 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 -  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 500, 199, 2 

2/ПГ - 168, 456, 76 

§ 7 1 PPE ЕГ + 352, 345, 3 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 8 2 PPE ЕГ - 319, 353, 24 

§ оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 451, 239, 5 

§ 11 3 PPE ЕГ - 332, 345, 24 

§ оригинален 

текст 

ПГ - 226, 458, 16 

§ 12 § оригинален 

текст 

ПГ - 227, 461, 10 

след § 12 4 PPE ЕГ + 401, 296, 4 

5 PPE ПГ + 372, 312, 12 

6 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  -  

Предложение за обща резолюция RC-B8-0312/2016 (S&D, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 401, 267, 30 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 9 1 PPE ЕГ + 451, 183, 66 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 432, 246, 21 

§ 12 2 PPE  +  

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

след § 12 3 PPE ПГ + 446, 218, 33 

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 628, 41, 26 

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ + 414, 214, 66 

Предложение за резолюция на една политическа група B8-0312/2016 (Verts/ALE) 

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  

Предложение за резолюция RC-B8-0313/2016 (PPE, ECR) 

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0313/2016  ECR  ↓  

B8-0314/2016  EFDD  ↓  

B8-0315/2016  ALDE  ↓  

B8-0316/2016  PPE  ↓  

B8-0317/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 5 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 14, изменение 3 (RC-B8-0312/2016) 

GUE/NGL: §§ 5, 10, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 11, 12 (RC-B8-0312/2016) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 7, 8, 11, 12 (B8-0311/2016)  

§§ 4, 11 (RC-B8-0312/2016) 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 2 (B8-0311/2016) 

1-ва част: „отбелязва, че в доклада на Комисията се посочват големите количества 

контрабандни цигари на пазара на ЕС и рязкото увеличение на задържаните 

количества на т.нар. „cheap whites“ 

2-ра част: и посочва заключението, че споразумението с PMI не е оказало положителен 

ефект върху общественото здраве;“ 

 
§ 5 (B8-0311/2016) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата „единственият“ 

2-ра част: тази дума 

 
§ 3 (RC-B8-0312/2016) 

1-ва част: „призовава настоятелно Комисията да се стреми към бързо ратифициране на 

Протокола;“ 

2-ра част: „счита обаче, че подновяването на Споразумението ще изпрати вредно и 

контрапродуктивно послание на трети страни, че ЕС се ангажира с 

неподходящи взаимодействия с тютюневата промишленост, въпреки че 

Протоколът ясно забранява такива взаимодействия;“ 
 

Разни 

Димитриос Пападимулис (групата GUE/NGL) е също сред подписалите предложението за 

резолюция B8-0311/2016. 

 


