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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. Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и 

губернатора на Джакарта 

Предложения за резолюции: B8-0072/2017, B8-0073/2017, B8-0077/2017, B8-0079/2017, B8-
0080/2017, B8-0083/2017, B8-0088/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0072/2017 

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

след § 6 1 GUE/NGL ПГ - 199, 334, 130 

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 2 GUE/NGL ПГ + 489, 126, 50 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0072/2017  S&D  ↓  

B8-0073/2017  ECR  ↓  

B8-0077/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0079/2017  EFDD  ↓  

B8-0080/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0083/2017  ALDE  ↓  

B8-0088/2017  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 15, 16 
 

Разни: 

Елизабета Гардини (групата PPE) оттегли подписа си от  предложението за резолюция B8-

0088/2017. 
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2. Централноафриканска република 

Предложения за резолюции: B8-0074/2017, B8-0076/2017, B8-0081/2017, B8-0085/2017, B8-

0087/2017, B8-0090/2017, B8-0092/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0074/2017 

(PPE, S&D, ECR, EFDD) 

след § 8 3 GUE/NGL  -  

след съобр. Г 1 GUE/NGL ЕГ - 125, 299, 238 

2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0074/2017  S&D  ↓  

B8-0076/2017  ECR  ↓  

B8-0081/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0085/2017  EFDD  ↓  

B8-0087/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0090/2017  ALDE  ↓  

B8-0092/2017  PPE  ↓  
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3. Положението в Бурунди 

Предложения за резолюции: B8-0075/2017, B8-0078/2017, B8-0082/2017, B8-0084/2017, B8-

0086/2017, B8-0089/2017, B8-0091/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0075/2017 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0075/2017  S&D  ↓  

B8-0078/2017  ECR  ↓  

B8-0082/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0084/2017  EFDD  ↓  

B8-0086/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0089/2017  ALDE  ↓  

B8-0091/2017  PPE  ↓  

 

 

Разни: 

Елизабета Гардини (групата PPE) оттегли подписа си от  предложението за резолюция B8-

0091/2017. 
 

4. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и 

Косово:  процедури за неговото изпълнение ***I 

Доклад: Adam Szejnfeld (A8-0361/2016) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 519, 83, 69 
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5. Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от 

специфични правила на Съюза за вноса ***I 

Доклад: Hannu Takkula (A8-0311/2016) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 549, 87, 33 

 

 

6. Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на 

Международния център за наука и технология*** 

Препоръка: Elmar Brok (A8-0363/2016) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 601, 51, 19 

 

 

 

7. Назначения в комисиите 

Предложение на Председателския съвет 

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

бележки 

одобрение без гласуване 
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8. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на 

високорискови трети държави със стратегически слабости 

Предложение за резолюция: B8-0001/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0001/2017 

(комисии ECON, LIBE) 

позоваване 7 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 381, 264, 25 

съображение И § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Й 1 PPE ЕГ - 272, 379, 21 

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 382, 265, 20 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 393, 67, 210 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: позоваване 7, съображение И 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

съображение К 

1-ва част: „като има предвид, че Парламентът се съгласява със становището на 

Комисията, изразено в нейното писмо от 26 октомври 2016 г., че данъчните 

измами и изпирането на пари невинаги се припокриват“ 

2-ра част: „но принципно не е съгласен с възможността да се прави категорично 

разграничение между данъчните юрисдикции, които не оказват съдействие, и 

слабостите по отношение на борбата с изпирането на пари и финансирането на 

тероризма, по-специално що се отнася до изискванията за докладване на 

съмнителни сделки;“ 
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9. Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0384/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 413, 228, 30 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 520, 68, 79 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП: 

§ 13 

 

 

10. Европейски стълб на социалните права 

Доклад: Maria João Rodrigues (A8-0391/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ПГ - 68, 590, 8 

пред § 1 5 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 303, 362, 3 

§ 2 9 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 197, 438, 34 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 4 10 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 187, 454, 32 

§ 5, уводна част  повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 190, 438, 44 

§ разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

оригинален 

текст 

1/ПГ + 519, 135, 18 

2/ПГ + 326, 300, 44 

§ 5, букви a-в § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 530, 124, 15 

2/ПГ + 317, 297, 52 

3/ПГ + 435, 164, 71 

§ 6 12 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 320, 333, 17 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 584, 79, 10 

2/ПГ - 295, 336, 37 

3/ПГ - 291, 361, 14 

4/ПГ - 293, 343, 31 

§ 14 13 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 318, 326, 26 

§ 15 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 335, 275, 60 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 510, 131, 25 

2/ПГ + 435, 209, 23 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 14 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 211, 416, 42 

след § 30 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 317, 315, 33 

§ 39 15 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 353, 260, 55 

§ 40 16 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 212, 394, 53 

§ 41 17 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 -  

§ 43 18 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 205, 429, 32 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 518, 123, 24 

2/ПГ + 361, 289, 9 

позоваване 17 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 317, 339, 7 

съображение В 6 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 214, 399, 48 

съображение Й 7 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 303, 331, 12 

3/ЕГ + 321, 315, 10 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение Й 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 О  

съображение К 8 повече от 76 

членове на 

ЕП 

разд.   

1/ПГ - 265, 354, 31 

2/ПГ + 317, 298, 30 

3/ПГ - 288, 335, 21 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 396, 180, 68 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 1 

Verts/ALE: изменение 2 

повече от 76 

членове на ЕП: 

изменения 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, §§ 5, 6, 25, 43 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП: 

позоваване 17 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „счита, че специфичните ограничения на 

членството в еврозоната изисква установяването на допълнителни специфични 

социални цели и стандарти, както и разглеждането на финансова подкрепа на 

равнището на еврозоната, като същевременно зоната остава отворена и за 

държавите членки извън еврозоната на доброволна основа;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 5, уводна част 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 5, букви a-в 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „достойни“ (буква а)) и „ограничения 

относно работата на повикване: договорите за нула часове следва да бъдат 

забранени поради тяхната изключителна несигурност;“ 

2-ра част: „достойни“ (буква а)) 

3-та част: „ограничения относно работата на повикване: договорите за нула часове следва 

да бъдат забранени поради тяхната изключителна несигурност;“ 
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§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „с цел, доколкото е възможно, 

постепенно достигане на най-малко 60% от съответната национална средна 

работна заплата, и не по-малко от равнището на заплатата, осигуряваща 

жизнения минимум в съответния регион;“ „да изготви пилотен вариант за 

изчисляване на регионалните заплати, осигуряващи жизнения минимум, който 

би спомогнал за определяне на тези заплати, би служил като референтен 

инструмент за социалните партньори и“ 

2-ра част: „с цел, доколкото е възможно, постепенно достигане на най-малко 60% от 

съответната национална средна работна заплата, и не по-малко от равнището 

на заплатата, осигуряваща жизнения минимум в съответния регион;“ 

3-та част: „да изготви пилотен вариант за изчисляване на регионалните заплати, 

осигуряващи жизнения минимум, който“ 

4-та част: „би спомогнал за определяне на тези заплати, би служил като референтен 

инструмент за социалните партньори и“ 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „законодателни“ (буква б)) 

2-ра част: тази дума 

 
§ 43 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и да се преодолеят сериозните 

макроикономически сътресения“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Й 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и по-точно в смисъл, че членството в 

еврозоната намалява възможностите за използване на макроикономически 

политически инструменти на национално равнище и създава натиск за по-

бързо вътрешно приспособяване;“ и „и/или финансови инструменти на 

равнището на еврозоната;“ 

2-ра част: „и по-точно в смисъл, че членството в еврозоната намалява възможностите за 

използване на макроикономически политически инструменти на национално 

равнище и създава натиск за по-бързо вътрешно приспособяване;“ и „и/или 

финансови инструменти на равнището на еврозоната;“ 

3-та част: „и/или финансови инструменти на равнището на еврозоната;“ 

 
изменение 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „като има предвид обаче, че постоянните 

работни места продължават да допринасят в най-голяма степен за 

увеличаването на заетостта, като отбелязват по-бърз ръст от временната 

заетост през последните две години и половина;“ и „като има предвид, че 

развитието на гъвкави условия на заетост се счита за необходимо с оглед на 

постигането на икономически растеж чрез адаптирането на бизнес стратегиите 

и производителността към глобализирани пазари и икономики;“ 

2-ра част: „като има предвид обаче, че постоянните работни места продължават да 

допринасят в най-голяма степен за увеличаването на заетостта, като отбелязват 

по-бърз ръст от временната заетост през последните две години и половина;“ 

3-та част: „като има предвид, че развитието на гъвкави условия на заетост се счита за 

необходимо с оглед на постигането на икономически растеж чрез адаптирането 

на бизнес стратегиите и производителността към глобализирани пазари и 

икономики;“ 
 



P8_PV(2017)01-19(VOT)_BG.docx 12 PE 598.385 

Разни 

Оле Кристенсен и Йепе Кофод оттеглиха подписите си от изменение 3. 

Дубравка Шуйца оттегли подписа си от изменения  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 
 

 

11. Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия 

кодекс на ЕС 

Предложение за резолюция: B8-0024/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0024/2017 (комисия IMCO) 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 105, 377, 12 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 4 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „със Споразумението на СТО за 

улесняване на търговията, което има за цел“  

2-ра част: тези думи 

 
§ 6 

1-ва част: „отправя искане към Комисията да използва възможността, която дава 

настоящото изготвяне на мерките за прилагане, за да вземе мерки за постигане 

на посочените по-горе цели и бързо да коригира всички правни недостатъци, с 

цел да се увеличат възможностите на митническия съюз“ 

2-ра част: „и действително де се улесни глобалната търговия;“ 

 


