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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. Митнически кодекс на Съюза, по отношение на стоки, които са напуснали 

временно митническата територия на Съюза по море или по въздух ***I 

Доклад: Maria Grapini (A8-0329/2016) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 621, 20, 2 

 

 

 

2. Основни информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на 

дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по 

отношение на датата на прилагане на регламента ***I 

Доклад: Pervenche Berès (A8-0356/2016) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 561, 9, 75 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Кирибати за премахване на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0334/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 567, 51, 24 

 

 

 

4. Споразумение между ЕС и Соломоновите острови за премахване на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0336/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 562, 53, 27 
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5. Споразумение между ЕС и Микронезия за премахване на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0337/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 565, 52, 28 

 

 

 

6. Споразумение между ЕС и Тувалу за премахване на визите за краткосрочно 

пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0333/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 564, 52, 27 

 

 

 

7. Споразумение между ЕС и Маршаловите острови за премахване на визите за 

краткосрочно пребиваване *** 

Препоръка: Mariya Gabriel (A8-0335/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 560, 53, 27 

 

 

8. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз: оценка 

Доклад: Salvatore Cicu (A8-0341/2016) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 589, 13, 42 
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9. Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта с Договорите на 

Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз 

относно защитата на личната информация във връзка с предотвратяването, 

разследването, разкриването и наказателното преследване на престъпления 

Предложения за резолюции: B8-1304/2016, B8-1305/2016 

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

бележки 

Предложение за резолюция B8-1304/2016 

(GUE/NGL) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ - 165, 442, 36 

Предложение за резолюция B8-1305/2016 

(ALDE) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ - 206, 394, 42 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване (B8-1304/2016), (B8-1305/2016) 
 

Разни 

Натали Гризбек (групата ALDE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

1305/2016. 
 

 

10. Споразумение между САЩ и ЕС относно защитата на личната информация 

във връзка с престъпления *** 

Препоръка: Jan Philipp Albrecht (A8-0354/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 481, 75, 88 
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11. Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Гана *** 

Препоръка: Christofer Fjellner (A8-0328/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 375, 220, 46 

 

 

 

12. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2016 г. 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0347/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 530, 83, 32 

 

 

 

13. Проект за коригиращ бюджет № 4/2016: Актуализация на бюджетните 

кредити, за да се отразят последните развития по въпроси, свързани с 

миграцията и сигурността, намалението на бюджетните кредити за 

плащания и за поети задължения 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0350/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

ПГ + 531, 94, 15 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 520, 53, 67 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 3 
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14. Проект на коригиращ бюджет № 5/2016: прилагане на решението за 

собствените ресурси 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0348/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение А 1 GUE/NGL ПГ - 76, 522, 46 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 530, 83, 29 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
 

 

15. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на 

помощ на Германия 

Доклад: Monika Hohlmeier (A8-0352/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 592, 9, 43 

 

 

 

16. Проект на коригиращ бюджет № 6/2016, придружаващ предложението за 

мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за оказване на 

помощ на Германия 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0349/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 590, 25, 29 
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Искания за разделно гласуване 

ECR: 

съображение В 

1-ва част: „като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален 

инструмент съгласно определението в Регламента за МФР“ 

2-ра част: „и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания 

следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;“ 
 

 

17. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства през 2017 г. 

Доклад: Jens Geier (A8-0346/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след позоваване 6 1 GUE/NGL ПГ - 133, 455, 50 

Съображение А 2 GUE/NGL ПГ - 94, 500, 48 

след съображение А 3 GUE/NGL ПГ - 87, 514, 42 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 508, 89, 45 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3 
 

 

18. Мобилизиране на средства по линия на Инструмента за гъвкавост за 

финансиране на незабавни бюджетни мерки за справяне с продължаващата 

криза с миграцията, бежанците и сигурността 

Доклад: Jens Geier (A8-0351/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 560, 61, 18 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 526, 70, 44 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 5 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 4 

1-ва част: „отново заявява, че мобилизирането на този инструмент съгласно член 11 от 

Регламента за МФР показва още веднъж неотложната необходимост от по-

голяма гъвкавост на бюджета на Съюза“ 

2-ра част: „и отново посочва позицията си, изразена в рамките на междинния 

преглед/преразглеждане на МФР, че годишната сума по Инструмента за 

гъвкавост следва да се увеличи на 2 милиарда евро;“ 
 

 

19. Мобилизиране на фонд „Солидарност“ на ЕС за извършване на авансови 

плащания в рамките на бюджета за 2017 г. 

Доклад: Patricija Šulin (A8-0323/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 

изразения вот) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 610, 24, 7 

 

 

20. Бюджетна процедура за 2017 година: общ проект 

Доклад: Jens Geier и Indrek Tarand (A8-0353/2016) (необходимо е квалифицирано мнозинство за 

отхвърляне на общия проект) 

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

бележки 

общ проект ПГ + 438, 194, 7 
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Разни 

Законодателната резолюция включва следния параграф 3 (нов): 

„3. отбелязва, че равнището на численост на персонала на Европейския парламент беше 

един от основните въпроси, повдигнати по време на тази помирителна процедура;  

припомня „джентълменското споразумение“, въз основа на което всяко от направленията на 

бюджетния орган разполага с изключителна компетентност по отношение на собствената си 

част от бюджета; припомня, също така, своето политическо решение да освободи 

политическите групи от целта за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в 

неговите резолюции относно бюджета за 2014, 2015, 2016 и 2017 г.;  ще оцени 

последствията от бюджетните решения върху  функционирането на институцията;“ 
 

 

21. Положението в Италия след земетресенията 

Предложения за резолюции: B8-1284/2016, B8-1285/2016, B8-1286/2016, B8-1288/2016, B8-
1289/2016, B8-1291/2016, B8-1294/2016, B8-1296/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-1284/2016  ENF  -  

Предложение за обща резолюция RC-B8-1285/2016 

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

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 526, 52, 39 

§ 7 2 ECR ПГ - 158, 446, 32 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 354, 246, 33 

след § 8 1 GUE/NGL ПГ + 347, 263, 22 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1285/2016  PPE  ↓  

B8-1286/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1288/2016  S&D  ↓  

B8-1289/2016  EFDD  ↓  

B8-1291/2016  ECR  ↓  

B8-1294/2016  ALDE  ↓  

B8-1296/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 6, изменение 1 

EFDD: § 7 

ECR: изменение 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE, PPE: § 7 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 13 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „счита, че частичното включване в 

бюджета на годишните финансови средства по фонд Солидарност на 

Европейския съюз (ФСЕС), предвидени в предложения Регламент „Омнибус“, 

би могло да спомогне в бъдеще за ускоряване на процедурата за 

мобилизиране“, „освен това“ и „в контекста на евентуални бъдещи реформи“ 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Дарио Тамбурано (групата EFDD) е също сред подписалите предложението за обща 

резолюция RC-B8-1285/2016. 
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22. Декларации за интереси на членовете на Комисията – насоки 

Доклад: Pascal Durand (A8-0315/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 28, буква ж) 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 623, 3, 5 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 615, 5, 6 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1 
 

 

23. Отговорност, обезщетения и финансово обезпечение за свързани с нефт и газ 

дейности в крайбрежни води 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0308/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 342, 285, 6 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 349, 280, 4 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 506, 106, 15 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 8 

1-ва част: „счита, че следва да бъдат установени правила за обективна гражданска 

отговорност за аварии в крайбрежни води с цел улесняване на достъпа до 

правосъдие за пострадалите (юридически и физически лица), засегнати от 

аварии в крайбрежни води, тъй като това би могло да предостави стимул за 

оператора в крайбрежни води да управлява по правилен начин операционния 

риск;“ 

2-ра част: „счита, че следва да се избягват тавани на финансовата отговорност;“ 

 
§ 19 

1-ва част: „настоятелно призовава Комисията да насърчи държавите членки да разработят 

инструменти за финансово обезпечение във връзка с обезщетенията по искове 

за „традиционни щети“ при инциденти, свързани с основни или транспортни 

дейности за нефтодобив и газодобив в крайбрежни води, включително в случаи 

на несъстоятелност;“ „счита, че това би могло да ограничи покриването на 

отговорността на операторите за случайно замърсяване от публичния бюджет, 

който – ако правилата не се променят – би се оказал принуден да поеме 

разходите за обезщетенията;“ 

2-ра част: „в този контекст счита, че може също така да се обмисли създаването на фонд 

въз основа на таксите, плащани от промишлеността в крайбрежни води;“ 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление, че в обхвата на 

Директивата относно защитата на околната среда чрез наказателно право не са 

включени всички дейности от Директивата за безопасността в крайбрежните 

води;“ „изразява съжаление, че определенията на престъпленията и 

минималните санкции, свързани с нарушения на безопасността в крайбрежни 

води, не са хармонизирани в ЕС;“ 

2-ра част: тези думи 
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24. Положението в Демократична Република Конго 

Предложения за резолюции: B8-1310/2016, B8-1313/2016, B8-1315/2016, B8-1316/2016, B8-

1319/2016, B8-1320/2016, B8-1324/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1310/2016 

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

Après le § 4 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE ПГ - 145, 454, 31 

§ 7 3 Verts/ALE  -  

след § 7 4 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1310/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1313/2016  EFDD  ↓  

B8-1315/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1316/2016  ECR  ↓  

B8-1319/2016  PPE  ↓  

B8-1320/2016  ALDE  ↓  

B8-1324/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 2 
 

Разни 

Барбара Лохбилер (групата Verts/ALE) е също сред подписалите предложението за обща 

резолюция RC-B8-1310/2016. 
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25. Достъп до енергия в развиващите се държави 

Предложение за резолюция: B8-1227/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1227/2016 

(комисия DEVE) 

след § 1 2 GUE/NGL ПГ - 186, 411, 30 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 347, 261, 16 

след § 4 3 Verts/ALE  -  

§ 11 4 Verts/ALE ПГ + 562, 11, 59 

§ 12 5 Verts/ALE ЕГ + 354, 272, 5 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 396, 226, 7 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 345, 269, 15 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Позоваване 8 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след позоваване 11 6 S&D  +  

съображение Б 1 GUE/NGL ПГ - 244, 332, 54 

съображение К § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 373, 242, 9 

съображение О § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение П § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ч § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Щ § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изм. 4 

GUE/NGL: изменения 1, 2 

S&D: § 16 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: съображение Ч 

PPE: Позоваване 8, съобр. К, О, П, Щ, §§ 4, 16 
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Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за премахване на субсидиите за 

изкопаеми горива и насърчава“ и „тези освободени“ 

2-ра част: тези думи 

 

GUE/NGL: 

§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „използването на смесено финансиране, 

когато то представлява“ 

2-ра част: тези думи 

 

PPE: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отбелязва по-специално, че развитието 

на биомаса за производството на енергия поставя нови заплахи например по 

отношение на продоволствената сигурност, сигурността на поземлената 

собственост, обезлесяването и деградацията на земите;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава ЕС и неговите държави 

членки да предоставят подкрепа и техническа помощ при изпълнението на 

плана за действие на инициативата за африкански коридор за чиста енергия, 

която цели задоволяването до 2030 г. на половината от общото потребление на 

електроенергия от чисти, местни, икономически ефективни възобновяеми 

източници, като по този начин се постигне намаляване на емисиите на 

въглероден диоксид;“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

26. Прилагане на процедурата за европейска заповед за плащане 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0299/2016) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 568, 43, 8 

 


