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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. Свободата на изразяване на мнение в Казахстан 

Предложения за резолюции: B8-0343/2016, B8-0344/2016, B8-0345/2016, B8-0349/2016, B8-

0373/2016, B8-0375/2016, B8-0337/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0337/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

след § 3 5 GUE/NGL ПГ + 483, 145, 25 

 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Г 1 GUE/NGL  -  

съображение И 2 GUE/NGL  -  

след съображение И 3 GUE/NGL ПГ + 370, 234, 46 

4 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0337/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0343/2016  EFDD  ↓  

B8-0344/2016  ECR  ↓  

B8-0345/2016  PPE  ↓  

B8-0349/2016  ALDE  ↓  

B8-0373/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 3, 5 
 

 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 
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1-ва част: „приветства амбицията на Казахстан да се включи активно като посредник по 

международни въпроси във връзка със сигурността, засягащи региона в по-

широк план;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава казахските органи да спазват международните 

ангажименти, които са подписали, включително свързаните с принципите на 

правовата държава и независимостта на съдебната система;“ 
 

2. Египет, и по-специално случаят на Джулио Реджени 

Предложения за резолюции: B8-0346/2016, B8-0347/2016, B8-0378/2016, B8-0348/2016, B8-
0371/2016, B8-0376/2016, B8-0377/2016, B8-0338/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0338/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 9 3 ENF  -  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

след съображение Г 1 ENF  -  

2 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 588, 10, 59 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0338/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0346/2016  ECR  ↓  

B8-0347/2016  EFDD  ↓  

B8-0348/2016  ENF  ↓  

B8-0371/2016  PPE  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0376/2016  ALDE  ↓  

B8-0377/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0378/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

 

1-ва част: „подчертава с дълбока загриженост, че случаят на Джулио Реджени не е 

изолиран случай, а попада в контекста на изтезания, смърт в ареста и 

насилствени изчезвания в Египет през последните години, което е явно 

нарушение на член 2 на споразумението за асоцииране между ЕС и Египет, в 

което се заявява, че отношенията между ЕС и Египет се основават на 

зачитането на демократичните принципи и основните права на човека, 

изложени във Всеобщата декларация за правата на човека, която е основен 

елемент на споразумението;“ 

2-ра част: „ето защо призовава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и 

държавите членки да повдигнат пред египетските органи въпроса относно 

рутинната практика на принудителни изчезвания и изтезания и да настояват за 

ефективна реформа на системата за сигурност и на съдебната система на 

Египет;“ 

 
§ 13 

1-ва част: „настоятелно призовава държавите членки да се придържат напълно към 

заключенията на Съвета по външни работи от август 2013 г. относно износа на 

военни технологии и оборудване, както и относно сътрудничеството в областта 

на сигурността;“  

2-ра част: „призовава за временно преустановяване на износа на оборудване за 

наблюдение, когато има доказателства, че такова оборудване би могло да се 

използва за нарушаване на правата на човека;“ 

3-та част: „призовава заместник-председателя/върховен представител да докладва 

относно текущото състояние по отношение на военното сътрудничество и 

сътрудничеството в областта на сигурността между държавите – членки на ЕС, 

и Египет,“ 

4-та част: „и да разработи пътна карта въз основа на тесни консултации с Европейския 

парламент, като бъдат набелязани конкретни стъпки, които да предприемат 

египетските органи, за да се подобри значително положението в областта на 

човешките права и да се проведе всеобхватна съдебна реформа, преди да може 

да се обмисли извършването на преоценка на заключенията на Съвета по 

външни работи от август 2013 г.;“ 
 



P8_PV(2016)03-10(VOT)_BG.doc 5 PE 579.935 

 

3. Демократична република Конго 

Предложения за резолюции: B8-0379/2016, B8-0380/2016, B8-0381/2016, B8-0350/2016, B8-

0372/2016, B8-0374/2016, B8-0342/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0342/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, 

EFDD) 

след § 5 7 GUE/NGL ЕГ - 109, 310, 229 

8 GUE/NGL  -  

след § 6 2 Verts/ALE  +  

4 S&D ЕГ + 503, 137, 14 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 13 9 GUE/NGL  -  

след § 14 3 Verts/ALE  -  

след съображение Л 1 Verts/ALE  -  

след съображение М 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0342/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0350/2016  ECR  ↓  

B8-0372/2016  EFDD  ↓  

B8-0374/2016  PPE  ↓  

B8-0379/2016  ALDE  ↓  

B8-0380/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2016  S&D  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 10 
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4. Въвеждане на спешни автономни търговски мерки по отношение на 

Република Тунис ***I  

 

Доклад: Marielle de Sarnez (A8-0013/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: законодателна 

резолюция 

ПГ + 500, 107, 42 

 

Гласуването беше върнато за разглеждане по време на заседанието на 25 февруари 2016 г. в 

съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността. 
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5. Ветеринарномедицински продукти ***I 

Доклад: Françoise Grossetête (A8-0046/2016) 

Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-5 

7-11 

13-22 

24-36 

38-48 

50-73 

75-76 

78-98 

101-110 

114-115 

118-126 

128-130 

132-134 

136 

139 

141-143 

145-149 

153-185 

187-201 

203-204 

207-212 

215-225 

228-229 

231-233 

235-238 

240-247 

249 

251-252 

255-261 

263-272 

274-277 

279-282 

284-289 

комисия  +  

член 4, § 1, точка 1, 

буква б) 

49 комисия поотд./

ЕГ 

+ 514, 120, 19 

член 4, § 1, точка 24 74 комисия разд.   

1 +  

2/AN + 586, 44, 25 

3/VE + 397, 233, 20 
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

4/AN - 281, 354, 21 

член 4, § 1,  след 

точка 27 

291 ENF ПГ - 69, 558, 23 

77 комисия  +  

член 7, § 5 297з Verts/ALE  -  

член 7, след § 5 99 комисия поотд. -  

член 8, § 2 100 комисия  +  

292= 

315= 

 ПГ ↓  

член 8, след § 4 316 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

член 21 111 комисия разд.   

1 +  

2/AN + 485, 166, 3 

член 21, след § 3 112 комисия поотд. -  

член 22 113 комисия разд.   

1 +  

2/AN + 579, 25, 40 

член 29 293 ENF ПГ - 79, 542, 29 

116 комисия  +  

298з Verts/ALE ЕГ + 350, 289, 5 

член 29, след § 3 117 комисия разд.   

1 +  

2/AN + 428, 137, 80 

член 32, § 1,  след 

буква ж) 

127 комисия поотд./

ЕГ 

+ 377, 244, 26 

член 32, § 1, след 

буква и) 

131 комисия ПГ - 107, 493, 52 
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

член 32, § 3 299 Verts/ALE ПГ - 180, 466, 6 

член 32, § 4 300 Verts/ALE ПГ - 177, 458, 7 

член 33, § 3 135 комисия поотд. -  

член 33, след § 3 301 Verts/ALE ПГ + 313, 290, 24 

член 34, § 1, буква б) 318 GUE/NGL, 

EFDD 

ПГ - 104, 518, 14 

член 34, § 1,  буква г) 319 EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ - 145, 487, 11 

след член 34 312 PPE  +  

137 комисия  ↓  

член 35, § 1 138сч комисия  +  

320 EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ ↓  

член 35, § 2 321 EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ - 119, 514, 13 

138сч комисия  +  

член 35, § 3 322 EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ - 115, 522, 14 

138сч комисия  +  

член 35, § 4 138сч комисия  +  

член 38, § 2, буква б) 140 комисия поотд. -  

член 38, § 4 144 комисия поотд./

ЕГ 

+ 396, 251, 1 

член 48, § 4 150 комисия поотд. +  

член 49, § 1 151 комисия ПГ + 460, 166, 20 

член 49, § 2 152 комисия поотд./

ЕГ 

+ 360, 285, 1 

член 75, § 3, буква а) 186 комисия разд.   

1 +  
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

2 +  

член 79, § 5 202 комисия поотд. -  

член 82, § 1 205 комисия поотд. +  

член 83 206 комисия поотд. +  

член 92, § 2,  буква в) 302 Verts/ALE ПГ + 361, 245, 37 

член 93, § 5 213 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 371, 250, 18 

член 98, след буква в) 317 GUE/NGL ПГ - 220, 421, 3 

214 комисия  +  

член 107, след § 2 226 комисия ПГ + 611, 27, 2 

227 комисия ПГ + 617, 7, 18 

член 108, § 1 230сч комисия ПГ + 524, 95, 27 

294сч ENF ПГ ↓  

323 EFDD, 

GUE/NGL 

ПГ ↓  

член 108, остатък 230сч комисия ПГ + 527, 93, 22 

294сч ENF ПГ ↓  

член 108 § оригинален 

текст 

ПГ ↓  

член 109, § 3, алинея 

1, буква г) 

234 комисия поотд./

ЕГ 

+ 358, 280, 2 

след член 111 239 комисия поотд. +  

член 115, след § 1 303 Verts/ALE ЕГ + 377, 199, 65 

248 комисия  ↓  

член 116, § 2 250 комисия поотд. -  

член 116, след § 3 304 Verts/ALE  +  
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

253 комисия  ↓  

член 116, § 4, алинея 

1 

254 комисия ПГ - 303, 329, 12 

член 118, § 2, алинея 

2, буква а) 

262 комисия поотд. +  

член 125, § 4, алинея 

2 

273 комисия ПГ + 558, 63, 22 

след член 135 278 комисия ПГ - 154, 462, 26 

член 140, след § 1 305 Verts/ALE ПГ + 434, 188, 18 

член 141, § 1, след 

буква з) 

283 комисия  +  

306 Verts/ALE  ↓  

Приложение II, 

раздел 1, точка 1.1 § 

1 

307 Verts/ALE ПГ - 150, 460, 29 

Приложение II, част 

1, точка 1.3, подточка 

t 1.3.1, първа алинея, 

буква г) 

308 Verts/ALE  -  

Приложение II, част 

1, точка 1.3, подточка 

t 1.3.1, шеста алинея 

309 Verts/ALE  -  

Приложение II, част 

2, точка 2.3, подточка 

t 2.3.1, пета алинея 

310 Verts/ALE  -  

Приложение 3 а 

(ново) 

290 комисия поотд. -  

съображение 14 6 комисия поотд. +  

след съображение 25 311 PPE  +  

12 комисия  ↓  

след съображение 36 313 GUE/NGL, 

EFDD 

 -  

съображение 38 23 комисия разд.   
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 

т.н. 

Глас

уван

е 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

1 +  

2 +  

след съображение 52 314 GUE/NGL ПГ + 370, 238, 25 

съображение 65 295 Verts/ALE  +  

37 комисия  ↓  

съображение 70 296 Verts/ALE  -  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция   гласуването беше 

отложено  

(член 61, параграф 2 

от Правилника за 

дейността)  

ПГ: 585, 30, 16 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: член 108, изменения 74 (2-ра част), 117 (2-ра част), 230, 291, 292, 293, 294 

GUE/NGL: изменения 226, 227, 254, 273, 278, 314, 317 

EFDD: изменения 318, 319, 320, 321, 322, 323 

Verts/ALE: изменения 74 (4-та част), 111(2-ра част), 113 (2-ра част), 131, 151, 299, 300, 301, 

302, 305, 307 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: изменения 49, 99, 112, 127, 131, 273, 278 

Verts/ALE: изменения 6, 150, 152, 205, 206, 234, 262 

S&D: изменение 250 

ALDE: изменения 131, 135, 140, 144, 202 

PPE: изменения 131, 135, 239, 254, 278, 290 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

изменение 117 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и не са произведени на алкохолна 

основа“ (2 пъти). 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

изменение 213 

1-ва част: „5. Ако са установени незначителни слабости, разрешение за производство 

може да бъде предоставено условно с изискването в определен срок заявителят 

да отстрани тези слабости.“ 

2-ра част: „Ако тези изисквания не бъдат изпълнени, действието на разрешението за 

производство временно се прекратява. Разрешение за производство се отказва, 

ако производството носи неприемливи рискове за околната среда.“ 
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Verts/ALE: 

изменение 23 

1-ва част: „Неправилното прилагане или използване на антимикробни средства 

представлява риск за общественото здраве и за здравето на животните. С оглед 

на това антимикробните ветеринарномедицински продукти следва да се 

доставят само срещу ветеринарна рецепта. Лицата, които имат право да 

предписват такива продукти, имат основна роля, за да се обезпечи разумното 

използване на антимикробни средства. Ветеринарните лекари имат правно 

задължение, което е част от техния професионален кодекс на поведение, да 

гарантират отговорната употреба на ветеринарномедицински продукти. Те не 

бива пряко или косвено да се влияят от икономически стимули, когато 

предписват съответните препарати. Предприятията, чиято дейност е свързана 

със здравето на животните, и ветеринарните лекари следва заедно да 

насърчават отговорната употреба. Поради това антимикробните 

ветеринарномедицински продукти, които се доставят от ветеринари или други 

лица, получили разрешение съгласно националното право, следва да не 

надвишават количествата, необходими за лечението на животните, за които 

полагат грижи, и да се доставят само след като е поставена ветеринарна 

диагноза след клиничен преглед на животното“ 

2-ра част: „или – в изключителни случаи – след текущо наблюдение на здравословното 

му състояние.“ 

 
изменение 111 

1-ва част: Целият текст с изключение на параграф 2 

2-ра част: параграф 2 

 
изменение 113 

1-ва част: Целият текст с изключение на параграф 3 а) 

2-ра част: параграф 3 а) 

 
 

 
ALDE: 

изменение 186 

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

2-ра част: тези думи 

 
ENF, Verts/ALE, S&D: 

изменение 74 

1-ва част: „ветеринарна рецепта“: означава всяко предписание за 

ветеринарномедицински продукт, издадено от ветеринарен лекар“ 

2-ра част: „или друг специалист с необходимата квалификация за това в съответствие с 

приложимото национално законодателство,“ 

3-та част: „след като е поставена ветеринарна диагноза след клиничен преглед на 

животното“ 

4-та част: „или във връзка с текущо наблюдение на здравословното му състояние“ 
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6. Разрешаване и контрол на ветеринарномедицински продукти ***I 

Доклад: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласува

не 

Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-11 

13-30 

32-35 

комисия  +  

член 1, след точка 5 12 комисия поотд. +  

член 1, точка 16 31 комисия поотд. +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция   гласуването беше 

отложено  

(член 61, параграф 2 от 

Правилника за 

дейността)  

ПГ: 549, 36, 9 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: изменения 12, 31 
 

Поправка: Всички езикови версии. 
 

 

7. Към просперираща икономика, основана на данни 

Предложение за резолюция: B8-0308/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0308/2016 (комисия ITRE) 

след § 3 1 GUE/NGL разд.   

1 -  

2 ↓  

след § 4 2 GUE/NGL  -  

след § 9 3 GUE/NGL  -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  



P8_PV(2016)03-10(VOT)_BG.doc 15 PE 579.935 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 304, 273, 5 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение А § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Б § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение В § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: съображения А, Б, В, §§, 15, 19, 32 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

съображение Г 

1-ва част: „като има предвид, че развитието на големите информационни масиви е 

неразделна част от един нов цифров пазар и следва да гарантира 

разработването на иновативни и конкурентни бизнес модели, като се придържа 

към рамката на ЕС за защита на данните, тъй като големите информационни 

масиви могат да са свързани със значителни рискове и предизвикателства, 

особено за основните права (включително неприкосновеността на личния 

живот и защитата на данните)“ 

2-ра част: „и също така имат потенциала да предизвикат несправедлива дискриминация, 

произтичаща от предубедени заключения въз основа на взаимни връзки, а не на 

причинно-следствени връзки;“  

 
§ 29 

1-ва част: „счита, че са необходими повече усилия по отношение на анонимизирането и 

псевдонимизирането на данните като предпоставка за творчески иновации в 

областта на данните и важна стъпка за намаляване на пречките за навлизане на 

пазара пред стартиращи предприятия и МСП; счита, че внедряването на 

технологии, включително извличане на текст и данни, ще бъде важен фактор за 

получаване на добавена стойност от свободно достъпните набори от данни;“  

2-ра част: „посочва обаче, че трябва да се прави ясно разграничение между 

обработването на лични данни и друг вид данни и че трябва да бъдат 

разработени технологичните решения, които да засилват защитата на личния 

живот още при проектирането;“ 

 
§ 36 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „за ръководителите на дружества и за 

висшите държавни служители“ 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

§ 26 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „отбелязва, че регулаторните действия 

следва да се направляват от нуждите на пазара;“ 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

изменение 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „риска от достигане до погрешни 

заключения въз основа на чисто случайни корелации, и за изследвания на 

етични и морални въпроси, като“ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „засилване на конкурентоспособността“ 

и „пазарно ориентирани“ 

2-ра част: тези думи 
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8. Положението в Еритрея 

Предложения за резолюции: B8-0318/2016, B8-0319/2016, B8-0321/2016, B8-0322/2016, B8-
0323/2016, B8-0324/2016, B8-0320/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0318/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/AN + 476, 80, 25 

3 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0318/2016  ECR  ↓  

B8-0319/2016  S&D  ↓  

B8-0320/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0321/2016  EFDD  ↓  

B8-0322/2016  ALDE  ↓  

B8-0323/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0324/2016  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 6 (2-ра част) 
 



P8_PV(2016)03-10(VOT)_BG.doc 18 PE 579.935 

 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 16 

1-ва част: „настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, да разследват ролята на 

Народния фронт за демокрация и справедливост и различните му секции, 

включително младежката секция, и да забранят всички форми на сдружаване и 

дейности, които пряко подпомагат упражняването на контрол и наблюдение в 

Европа, накърняват демократичните принципи и принципите на правовата 

държава и създават системи за сплашване и изнудване; настоятелно призовава 

държавите членки да предприемат действия за премахване на данъка за 

диаспората и да разследват финансовите операции, свързани с всички други 

„вноски“, събирани от свързани с правителството на Еритрея сдружения в 

чужбина,“  

2-ра част: „както и да защитят напълно правата на убежище на всички еритрейски 

бежанци в Европа;“ 

 
GUE/NGL: 

§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и сигурност“ и „да гарантира 

обвързаността с условия на наскоро одобрената помощ и“ 

2-ра част: „и сигурност“ 

3-та част: „да гарантира обвързаността с условия на наскоро одобрената помощ и“ 
 

Разни 

Мишел Ривази (групата Verts/ALE), Мара Бицото и Джанлука Буонано (групата ENF) са също 

сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B8-0318/2016. 
 

 

9. Доклад за бивша югославска република Македония (2015 г.) 

Предложение за резолюця: B8-0310/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0310/2016 (комисия AFET) 

текстът като цяло 9 GUE/NGL  -  

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/AN + 443, 113, 18 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/AN + 440, 118, 14 

§ 5 12 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 7 S&D ЕГ + 301, 228, 27 

след § 17 2 PPE  +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 40 5 Verts/ALE ЕГ - 240, 310, 17 

§ 43 3 PPE  +  

6 Verts/ALE  -  

13 GUE/NGL ПГ - 108, 449, 13 

§ 44 15 GUE/NGL  -  

след § 44 14 GUE/NGL ПГ - 104, 436, 25 

§ 45 16 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 45 4 Verts/ALE разд.   

1 -  

2 ↓  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 50 17з GUE/NGL ПГ - 136, 387, 35 

8 S&D ЕГ + 314, 224, 8 

след позоваване 15 1 PPE  +  

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

съображение Е 10 GUE/NGL  -  

съображение Ж 11 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ + 404, 76, 29 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 13, 14 

EFDD: § 1 (2-ра част), § 2 (2-ра част), изменение 17 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

съображение В 

1-ва част: „като има предвид, че държавата е кандидатка за членство в ЕС от десет 

години“ 

2-ра част: „и все още е считана за една от най-напредналите държави кандидатки по 

отношение на привеждането на законодателството в съответствие с 

достиженията на правото на ЕС;“ 

 
съображение Ж 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „призовава за по-добра фискална 

дисциплина и насърчава принципа на балансиран бюджет“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 45 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и да разработят нови инициативи за 

преодоляване на оставащите различия в съответствие с решението на 

Международния съд от 5 декември 2011 г.“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 48 

1-ва част: „приканва правителството да подобри общото ниво на привеждане в 

съответствие с външната политика на ЕС, тъй като степента на привеждане в 

съответствие на законодателството продължава да бъде ниска (68%);“  

2-ра част: „приканва правителството да се съобрази с общите позиции на ЕС относно 

целостта на Римския статут;“ 

 
изменение 4 
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1-ва част: „в този контекст подкрепя предложението на Матю Нимец, личен пратеник на 

генералния секретар на ООН за преговорите между Гърция и Бившата 

югославска република Македония, за съставно наименование, съдържащо 

географско обозначение,“  

2-ра част: „при условие че македонската националност, идентичност, култура и език не са 

засегнати;“ 

 
EFDD: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „евро-атлантическата интеграция на 

държавата и“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „по пътя към евроатлантическата 

перспектива“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

10. Доклад за Черна гора (2015 г.) 

Предложение за резолюция: B8-0309/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0309/2016 (комисия AFET) 

§ 2 6 Verts/ALE  -  

след § 2 8 Verts/ALE  -  

 4= 

7= 

ECR 

Greens/ EFA 

ЕГ + 353, 34, 148 

§ 4 9 Verts/ALE  -  

§ 16 5 ECR  +  

след § 32 10 Verts/ALE  -  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/AN + 415, 103, 11 

§ 34 1 GUE/NGL  -  

3 S&D разд.   

1 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ + 278, 228, 12 

11 Verts/ALE  -  

2 PPE разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: § 33 (2-ра част) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE 

изменение 3 

1-ва част: „приема за сведение решението на НАТО да покани Черна гора да се 

присъедини към Алианса и насърчава бърз и ефективен процес на преговори за 

присъединяване; насърчава в този контекст продължаването на реформата в 

сектора на сигурността; приветства участието на Черна гора във водени от ЕС 

мисии по линия на ОПСО;“ 

2-ра част: „напомня, че преговорите за присъединяване към ЕС са независими от процеса 

на присъединяване към НАТО;“ 

 
EFDD: 

§ 33 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „приветства приемането на закона 

относно прилагането на международни ограничителни мерки, включително в 

контекста на незаконното анексиране на Крим от Русия и събитията в Източна 

Украйна; насърчава другите държави от региона да работят заедно с ЕС за 

съгласуване на външните политики и да следват примера на Черна гора;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 34 

1-ва част: „приветства решението на НАТО да покани Черна гора да се присъедини към 

алианса и насърчава бърз и ефективен процес на преговори за присъединяване; 

насърчава в този контекст продължаването на реформата в сектора на 

сигурността;“ 

2-ра част: „приветства участието на Черна гора във водени от ЕС мисии по линия на 

ОПСО;“ 

 
PPE: 

изменение 2 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите „отново посочва, че критериите за 

присъединяване към НАТО и ЕС са сходни и че“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

11. Банков съюз - Годишен доклад за 2015 г. 

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0033/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 1 КИ комисия  +  

§ 64 § оригинален 

текст 

ПГ + 429, 72, 15 

§ 65 § оригинален 

текст 

ПГ + 369, 99, 50 

§ 66 § оригинален 

текст 

ПГ + 364, 95, 54 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 351, 112, 30 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: §§ 64, 65, 66 

 


