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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. Русия, задържането на Алексей Навални и други протестиращи 

Предложения за резолюция: B8-0245/2017, B8-0246/2017, B8-0248/2017, B8-0249/2017, B8-
0250/2017, B8-0251/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0245/2017 

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

преди § 1 4 GUE/NGL ПГ - 177, 290, 149 

след § 10 1 Verts/ALE  О  

след § 13 3 ECR ЕГ - 249, 304, 71 

след съображение Ж 2 ECR  -  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 494, 39, 91 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0245/2017  ECR  ↓  

B8-0246/2017  S&D  ↓  

B8-0248/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0249/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0250/2017  ALDE  ↓  

B8-0251/2017  PPE  ↓  

Отлага се     284, 296, 22 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 4 

PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0245/2017) 
 

Разни: 

Иън Дънкан също подписа изменение 1. 
 

 

2. Беларус 

Предложения за резолюции: B8-0253/2017, B8-0256/2017, B8-0258/2017, B8-0259/2017, B8-
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0261/2017, B8-0263/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0253/2017 

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

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 500, 82, 48 

съображение О § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0253/2017  ECR  ↓  

B8-0256/2017  S&D  ↓  

B8-0258/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0259/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0261/2017  ALDE  ↓  

B8-0263/2017  PPE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: съображение O, § 16 (2-ра част) 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 16 

1-ва част: „призовава Комисията да оцени дали най-високите стандарти за ядрена 

безопасност са гарантирани по отношение на ядрената електроцентрала в 

Островец, която е в процес на изграждане“ 

2-ра част: „и дали гаранцията от ЕС за ЕИБ няма да бъде в крайна сметка използвана за 

финансирането на атомните съоръжения в Беларус, както и да направи оценка 

дали тази гаранция е в съответствие със санкциите на ЕС, наложени на Руската 

федерация;“ 
 

 

3. Бангладеш, включително детските бракове 

Предложения за резолюции: B8-0252/2017, B8-0254/2017, B8-0255/2017, B8-0257/2017, B8-
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0260/2017, B8-0262/2017, B8-0264/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0252/2017 

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

§ 9 1 GUE/NGL ПГ + 372, 212, 45 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 557, 23, 45 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0252/2017  EFDD  ↓  

B8-0254/2017  S&D  ↓  

B8-0255/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0257/2017  ECR  ↓  

B8-0260/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0262/2017  ALDE  ↓  

B8-0264/2017  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменение 1, окончателно гласуване (RC-B8-0252/2017) 

GUE/NGL: изменение 1 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „до информация в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве, подпомагане и“ 

2-ра част: тези думи 
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4. Правила за пазарите на роуминг на едро ***I 

Доклад: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0372/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

21 комисия ПГ + 549, 27, 50 

Проект на законодателен акт* 

Целият текст 21 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-20 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). 
 

 

5. Трети страни, чиито граждани са освободени от виза: Украйна ***I 

Доклад: Mariya Gabriel (A8-0274/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

2 EFDD ПГ - 85, 520, 23 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

1 комисия ПГ + 521, 75, 36 

Проект на законодателен акт* 

Целият текст 1 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 2 
 

* 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). 
 

 

6. Европейски корпус за солидарност 

Предложение за резолюция: B8-0238/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0238/2017 

(комисия CULT) 

§ 3 9 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 6 10 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

след § 6 1 GUE/NGL  -  

§ 7 11 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

след § 14, заглавие 4 12 Verts/ALE,  

S&D 

ЕГ + 336, 247, 39 

§ 15 13 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 17 14 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

§ 19 15 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

§ 20 16 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

след § 20 17 Verts/ALE,  

S&D 

ЕГ + 291, 273, 58 

18 Verts/ALE,  

S&D 

 -  

19 Verts/ALE,  

S&D 

 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 21 2 GUE/NGL  -  

§ 22 20 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

след позоваване 5 4 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

5 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

Позоваване 8 3 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

след позоваване 9 6 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

7 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

съображение Д 8 Verts/ALE,  

S&D 

 +  

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

 

 

 

7. Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в 

отношенията между ЕС и САЩ 

Предложения за резолюция: B8-0235/2017, B8-0244/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

(комисия LIBE) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 358, 245, 19 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 306, 312, 7 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 419, 200, 6 

3 +  

§ 9 1 Verts/ALE ЕГ - 295, 313, 15 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 363, 245, 17 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 345, 240, 37 

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 363, 243, 19 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

ПГ + 356, 216, 54 

§ 17 § оригинален 

текст 

ПГ + 356, 200, 66 

след § 17 7 ALDE ЕГ + 342, 277, 7 

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 345, 204, 77 

§ 19 § оригинален 

текст 

ПГ + 351, 215, 60 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 255, 6 

след § 20 2 Verts/ALE  +  

§ 21 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 21 8 ALDE  +  

9 ALDE  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 356, 239, 20 

§ 23 10 ALDE  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

след § 23 3 Verts/ALE  ↓  

4 Verts/ALE  +  

§ 25 § оригинален 

текст 

ПГ + 364, 239, 12 

след § 25 5 Verts/ALE ПГ - 266, 340, 11 

§ 26 6 Verts/ALE ПГ - 157, 317, 143 

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 350, 249, 5 

3 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 306, 240, 40 

Предложение за резолюция B8-0244/2017 

(PPE, ECR) 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ ↓  
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Искания за поименно гласуване 

PPE: B8-0235/2017 

 B8-0244/2017 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 10, 12, 14, 21, 22, 31, 32 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 6 

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

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 3 

1-ва част: „отбелязва, че към 23 март 2017 г. 1 893 организации от САЩ са се 

присъединили към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;“ 

2-ра част: „изразява съжаление, че Щитът за личните данни се основава на доброволно 

самостоятелно сертифициране и поради това се прилага само по отношение на 

организации в САЩ, които доброволно са се присъединили към него, което 

означава, че много дружества не са обхванати от схемата;“ 

 
§ 8 

1-ва част: „отново призовава Комисията“ 

2-ра част: „да положи усилия за изясняване на правния статус на „писмените уверения“, 

предоставени от САЩ“ 

3-та част: „и да гарантира, че всички задължения или договорености, предвидени 

съгласно Щита за личните данни, се запазват след встъпването в длъжност на 

нова администрация в Съединените щати;“ 

 
§ 20 

1-ва част: „изразява силно безпокойство от неотдавнашните разкрития относно 

дейностите по наблюдение, извършвани от доставчик на електронни 

съобщителни услуги от САЩ, по отношение на всички електронни съобщения, 

достигащи неговите сървъри, по искане на Агенцията за национална сигурност 

и ФБР, до 2015 г., т.е. една година след приемането на президентския 

изпълнителен указ № 28 и по време на водене на преговорите по Щита за 

личните данни в отношенията между ЕС и САЩ;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава Комисията да поиска пълно разяснение от страна на 

органите на САЩ и да предостави достъп до получените отговори на Съвета, 

Парламента и националните органи за защита на данните; разглежда това като 

причина за съмнение в уверенията, представени от Службата на директора на 

Националната разузнавателна служба; осъзнава, че Щитът за личните данни в 

отношенията между ЕС и САЩ се основава на президентския изпълнителен 

указ № 28 (ПИУ-28), който е издаден от президента и може също така да бъде 

отменен от всеки следващ президент без съгласието на Конгреса;“ 
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§ 30 

1-ва част: „призовава Комисията при първия съвместен годишен преглед да извърши 

подробен и задълбочен преглед“ 

2-ра част: „на всички недостатъци и слабости, посочени в настоящата резолюция, в 

резолюцията на Парламента от 26 май 2016 г. относно трансатлантическите 

потоци от данни, както и на недостатъците и слабостите, идентифицирани от 

Работната група по член 29, ЕНОЗД и заинтересованите страни, и да посочи 

какви действия за преодоляването им са предприети, за да се гарантира 

съблюдаването на Хартата на ЕС и правото на Съюза,“ 

3-та част: „и да прецени внимателно дали механизмите и гаранциите, посочени в 

уверенията и уточненията от администрацията на САЩ, са ефективни и 

практически осъществими;“ 

 
§ 33 

1-ва част: „призовава органите за защита на данни в Съюза да наблюдават 

функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ 

и да упражняват своите правомощия,“ 

2-ра част: „включително временно преустановяване или окончателна забрана на 

предаването на лични данни към организация, регистрирана в Щита за личните 

данни в отношенията между ЕС и САЩ, ако считат, че основните права на 

неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни на субектите 

на данни на Съюза не са гарантирани;“ 

 

Vert/ALE, PPE: 

§ 23 

1-ва част: „припомня своята резолюция от 26 май 2016 г., в която се заявява, че 

механизмът на омбудсмана, установен от Държавния департамент на САЩ, не 

е достатъчно независим и не разполага с достатъчно ефективни правомощия за 

изпълнение на своите задължения и за осигуряване на ефективна защита за 

граждани на ЕС;“ 

2-ра част: „отбелязва, че съгласно изявленията и уверенията, предоставени от 

правителството на САЩ, омбудсманът е независим от разузнавателните 

служби на САЩ, свободен от всяко неподходящо влияние, което може да 

засегне функцията му и освен това работи съвместно с другите независими 

органи за надзор, като притежава ефективно правомощие за надзор на 

разузнавателната общност на САЩ;“ 

3-та част: „като цяло изразява загриженост, че лице, засегнато от нарушаване на 

разпоредбите, може да поиска единствено информация или заличаване на 

данните и/или прекратяване на допълнително обработване, но няма право на 

обезщетение;“ 

 


