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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. Зимбабве: случаят с пастор Еван Маварире  

Предложения за резолюции: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-
0224/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0191/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, 

EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Украинските политически затворници в Русия и положението в Крим 

Предложения за резолюции: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-
0221/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция  B8-0190/2017 (PPE, S&D,  ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 451, 73, 86 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: Окончателно гласуване RC-B8-0190/2017 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 19 
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3. Филипините, случаят със сенатор Лейла М. де Лима 

Предложения за резолюции: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-
0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 6 
 

 

4. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на 

човека през 2017 г. 

Предложения за резолюции: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-
0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция  B8-0183/2017 (PPE, S&D,  ECR, ALDE, Verts/ALE) 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE ПГ - 197, 371, 50 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 15 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 27 

1-ва част: „призовава ЕС да работи с партньори за прилагане на ръководните принципи 

на ООН относно стопанската дейност и правата на човека, включително за 

прилагането на мерки за насърчаване на повече държави да приемат 

национални планове за действие и да се ангажират в работните направления на 

работните групи на ООН и на Службата на върховния комисар на ООН по 

правата на човека (СВКПЧ);“ 

2-ра част: „отново призовава всички държави, включително ЕС, да участват активно и 

конструктивно в разработването, във възможно най-кратки срокове, на правно 

обвързващ инструмент, който да урежда, в рамките на международното право 

за правата на човека, дейността на транснационалните корпорации и на други 

стопански предприятия с цел предотвратяване, разследване, обезщетение и 

предоставяне на достъп до правна защита в случаи на нарушения на правата на 

човека;“ 

 

PPE, ECR 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „полова идентичност“, „и сексуална 

ориентация“ и „включително новия независим експерт по защитата от насилие 

и дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата 

идентичност;“ 

2-ра част: „полова идентичност“ 

3-та част: „и сексуална ориентация“ 

4-та част: „включително новия независим експерт по защитата от насилие и 

дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и половата 

идентичност;“ 

 
§ 23 

1-ва част: „призовава ЕС да продължава да насърчава равенството между жените и 

мъжете и да подкрепя активно работата на Службата на ООН за равенство 

между половете и овластяване на жените, както и инициативите за интегриране 

на принципа на равенство между половете в своите дейности и програми; 

призовава за продължаване на подкрепата за укрепване на мерките за 

повишаването на ролята на жените и момичетата и за изкореняване на всички 

форми на насилие и дискриминация срещу жени и момичета, включително и 

насилието, основано на пола; настоятелно призовава ЕС да търси 

междурегионални инициативи за насърчаване, защита и изпълнение на правата 

на жените“ 

2-ра част: „и цялостното и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие и 

Програмата за действие на МКНР,“ 

3-та част: „както и че поддържа ангажимента си по отношение на сексуалните и 

репродуктивните права в този контекст;“ 
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5. Надлежна проверка на веригата на доставки на полезни изкопаеми и метали 

с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I 

Доклад: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно 

споразумение 

156 комисия ПГ + 558, 17, 45 

Изявления 157 комисия  +  

 

Разни 

Докладът беше върнат за ново разглеждане в комисия на 20 май 2015 г. с оглед на провеждането 

на междуинституционални преговори. 
 

 

 

6. Рамка на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектор 

„Рибарство“ ***I 

Доклад: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

118 комисия ПГ + 535, 38, 48 

Проект на законодателен акт* 

текстът като цяло 118 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-117 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

* Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да предложат 

гласуване на изменението по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува евентуалното 

предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността). 
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7. Конституционни, правни и институционални последици от общата политика 

за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон 

Доклад: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след позоваване 13 1 докладчици  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика 

Доклад: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 334, 265, 20 

2/ПГ - 183, 414, 20 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 561, 43, 15 

2/ПГ + 301, 289, 27 

3/ПГ + 386, 212, 21 

§ 41 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 -  

§ оригинален 

текст 

ПГ - 187, 287, 148 

след § 56 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 483, 100, 37 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 13, 41 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 13 

1-ва част: „призовава държавите членки да забранят субсидиите за изкопаеми горива, 

които намаляват цената на производството на енергия от изкопаеми горива, с 

оглед да се възпрат експлоатацията и използването на изкопаеми горива;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят в рамките 

на международни форуми за бъдеща пълна забрана на добива на нефт и газ в 

Арктика, за да се постигне целта за нисковъглеродна икономика;“ 

 
§ 14 

1-ва част: „призовава ЕС да подкрепя на международно равнище строгите предпазни 

регулаторни стандарти в областта на опазването на околната среда и 

безопасността по отношение на проучванията и търсенето на нефтени залежи и 

на добива на нефт;“ 

2-ра част: „призовава за забрана на нефтените сондажи в замръзналите арктически води 

на ЕС и на ЕИП“ 

3-та част: „, както и за насърчаването от страна на ЕС на сравними предпазни стандарти в 

рамките на Арктическия съвет и по отношение на арктическите крайбрежни 

държави“ 
 

 

9. Доклад от 2016 г. относно Черна гора 

Доклад: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

ЕГ + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 40 9з GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE ЕГ - 288, 302, 21 

Съображение А 5 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 471, 98, 41 

 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „необходимостта от“, „от част от“ и „на 

външни участници“  

2-ра част: „необходимостта от“ 

3-та част: „от част от“ 

4-та част: „на външни участници“ 

 
§ 5 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 36 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително с Решение (ОВППС) 

2016/1671 на Съвета, с което се подновяват ограничителните мерки на ЕС 

спрямо Русия“ 

2-ра част: тези думи 
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10. Електронната демокрация в ЕС: потенциал и предизвикателства 

Доклад: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 414, 156, 16 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 314, 271, 9 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 350, 235, 4 

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 317, 249, 20 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 -  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 299, 285, 6 

§ 43 § оригинален 

текст 

поотд. +  

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 Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 459, 53, 47 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „чрез сегментирани проактивни 

инструменти, които дават възможност за достъп до всички документи в 

парламентарните досиета;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „освен това препоръчва на Комисията да 

се фокусира върху решения с отворен код, които да могат да се разгръщат 

лесно в целия цифров единен пазар;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 38 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава политическите групи на 

Европейския парламент и европейските политически партии да увеличат 

възможностите за обществено обсъждане и електронното участие;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „предлага във връзка с това да бъдат 

разгледани възможни изменения на Устава на европейските политически 

партии и те да обхващат и насърчават практиките на електронно участие;“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение А 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „тъй като те се отдалечават от процесите 

на вземане на политически решения, и че е налице нарастващ риск от 

обществено недоволство от политиката;“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ж 

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

2-ра част: тези думи 

 


