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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. Искане за снемане на имунитета на Антониу Мариню и Пинту 

Доклад: Gilles Lebreton (A8-0163/2017) 

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

бележки 

едно гласуване  +  

 

 

2. Марка на ЕС ***I 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0054/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 596, 28, 6 

 

 

3. Конвенцията от Минамата относно живака *** 

Препоръка: Stefan Eck (A8-0067/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 592, 21, 21 

 

 

 

4. Несъответствия при хибридни образувания и инструменти, включващи 

трети държави * 

Доклад: Olle Ludvigsson (A8-0134/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 591, 36, 12 
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5. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Дания и 

Европол * 

Доклад: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 569, 8, 62 

 

 

6. Предложение за назначаване на член на Сметната палата * 

Доклад: Indrek Tarand (A8-0166/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

едно гласуване ТГ + 326, 126, 193 

 

 

7. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 

2015 г. 

Доклад: Nedzhmi Ali (A8-0161/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 530, 105, 12 

 

 

8. Програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017 – 2020 г. ***I 

Доклад: Lambert van Nistelrooij и Constanze Krehl (A8-0374/2016) 

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 

40= 

41= 

EFDD 

ENF 

ПГ - 164, 483, 5 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

42 комисия ПГ + 470, 166, 14 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 41 

EFDD: изменение 40 
 

 

9. Европейска година на културното наследство ***I 

Доклад: Mircea Diaconu (A8-0340/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

13 комисия ПГ + 554, 68, 30 

Съвместно изявление 

на Парламента и на 

Съвета 

14 комисия  +  

Изявление на 

Комисията 

15 комисия  +  

 

 

 

10. Програма на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на 

финансовото отчитане и одита ***I 

Доклад: Theodor Dumitru Stolojan (A8-0291/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

2 комисия ПГ + 543, 59, 45 
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11. Програма на Съюза за засилване на участието на потребителите в 

изготвянето на политиката в областта на финансовите услуги ***I 

Доклад: Philippe Lamberts (A8-0008/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

2 комисия ПГ + 547, 49, 54 

 

 

 

12. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейска комисия и изпълнителни агенции 

Доклад: Joachim Zeller (A8-0150/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 466, 173, 11 

Предложение за резолюция 

§ 2, буква б) 18 GUE/NGL  -  

§ 4 19 GUE/NGL  -  

след § 25 7 EFDD  -  

§ 27 20 GUE/NGL  -  

§ 29 21 GUE/NGL  -  

§ 30 22 GUE/NGL  -  

§ 40, точка 1 23 GUE/NGL  -  

§ 40, точка 2 24 GUE/NGL  -  

§ 48 25 GUE/NGL ПГ - 129, 453, 63 

§ 49 26 GUE/NGL ПГ - 174, 465, 7 

§ 50 27 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 90 10 S&D  -  

§ 102 29 GUE/NGL ПГ - 56, 323, 270 

§ 103 30 GUE/NGL ПГ - 52, 334, 261 

§ 110 31з GUE/NGL  -  

След § 111, тире 5 32 GUE/NGL ПГ - 49, 321, 275 

§ 122 33 GUE/NGL  -  

§ 143 34 GUE/NGL  -  

§ 153 35 GUE/NGL  -  

§ 162 36 GUE/NGL  -  

след § 171 8 EFDD ПГ - 134, 427, 90 

§ 185 3 ENF ПГ - 66, 499, 70 

§ 191 37 GUE/NGL  -  

§ 208 38 GUE/NGL ПГ - 125, 486, 34 

§ 212 39 GUE/NGL  -  

§ 245 11з 

12з 

S&D 

S&D 

 -  

§ 246, тире 8 41 GUE/NGL  -  

след § 246 9 EFDD  -  

след § 259 13 S&D  -  

§ 260 14з 

15з 

S&D 

S&D 

 -  

след § 260 1 + 2 PPE  -  

§ 277 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 289 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 333 4 Verts/ALE ПГ - 262, 379, 6 

5 Verts/ALE ПГ - 134, 339, 167 

6 Verts/ALE ПГ - 281, 308, 50 

след съобр. Б 16 GUE/NGL  -  

съображение Г 17 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 482, 154, 14 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 3 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменение 8 (резолюция) 

GUE/NGL: изменения 25, 26, 29, 30, 32, 38 

Verts/ALE: изменения 4, 5, 6 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: § 277 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 289 

1-ва част: „отбелязва с голяма тревога осезаемата тенденция в последните предложения 

на Комисията на игнориране на правно обвързващи разпоредби на Регламент 

(ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета, когато става въпрос 

за отговарящи на изискванията разходи по линия на официалната помощ за 

развитие и отговарящи на изискванията държави за разходи по Инструмента за 

сътрудничество за развитие; припомня, че законосъобразността на 

разходването на средства на Съюза е ключов принцип на доброто финансово 

управление и че политическите съображения не следва да вземат връх над ясно 

формулирани правни разпоредби, ако Комисията иска да запази доверието в 

себе си по свързани с върховенството на закона въпроси; припомня на 

Комисията в тази връзка за неотдавнашното решение на Съда на Европейския 

съюз относно сътрудничеството с Мароко и въпроса със Западна Сахара,“ 

2-ра част: „в което Съдът постановява, че Съюзът нееднократно е нарушил 

международното право;“ 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща Комисията и изпълнителните агенции (Регламент (CE) 

58/2003, член 14, параграф 3, и Регламент (CE) 1653/2004, член 66, параграф 2). 

Изменения 28 и 40 бяха анулирани. 

Параграф 187 се изменя, както следва: 
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изразява съжаление във връзка с приемането на една наредба от румънското правителство, 

която ,можеше да възпрепятства ефективната борба срещу корупцията и която освен това 

можеше да осигури възможност за помилването на политици, които може да са участвали в 

незаконни действия; счита, че такива нови законодателни мерки биха могли да имат силно 

отрицателно въздействие върху стремежа на Комисията да защитава финансовите интереси 

на Съюза, тъй като Румъния получава значителни суми от структурните фондове; призовава 

Комисията да информира компетентната парламентарна комисия относно предприетите от 

Комисията мерки за коригиране на положението; 
 

 

13. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на 

освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на 

бюджета за финансовата 2015 година 

Доклад: Joachim Zeller (A8-0160/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция 

(гласуване „ан блок“) 3 

6 

18 

GUE/NGL  -  

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 6 4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL  -  

§ 9 7 GUE/NGL  -  

§ 10 8 GUE/NGL  -  

§ 11 9 GUE/NGL  -  

§ 13 10 GUE/NGL  -  

§ 16 11 GUE/NGL  -  

§ 18 12 GUE/NGL  -  

§ 19 13 GUE/NGL  -  

§ 20 14 GUE/NGL  -  

§ 21 15 GUE/NGL  -  

§ 22 16 GUE/NGL  -  

§ 23 17 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 27 19 GUE/NGL  -  

§ 28 20 GUE/NGL  -  

§ 33 21 GUE/NGL  -  

§ 118 22 GUE/NGL  -  

§ 122 23 GUE/NGL  -  

§ 124 24 GUE/NGL  -  

§ 125 25 GUE/NGL  -  

§ 126 26 GUE/NGL  -  

§ 161 27 GUE/NGL  -  

§ 164 28 GUE/NGL  -  

§ 179 29 GUE/NGL  -  

§ 180 30 GUE/NGL  -  

§ 181 31з GUE/NGL  -  

§ 182 32з GUE/NGL  -  

§ 183 33з GUE/NGL  -  

§ 186 34з GUE/NGL  -  

§ 307 35 GUE/NGL  -  

§ 380 36 GUE/NGL  -  

§ 382 37 GUE/NGL  -  

§ 395 38 GUE/NGL  -  

след позоваване 4 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 497, 108, 46 
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14. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – 8-ми, 9-и, 10-и и 11-и ЕФР 

Доклад: Younous Omarjee (A8-0125/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ЕГ + 510, 130, 7 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 529, 109, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

15. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски парламент 

Доклад: Dennis de Jong (A8-0153/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 490, 144, 9 

Предложение за резолюция 

след § 5 6 GUE/NGL ПГ - 217, 376, 49 

§ 6 7 GUE/NGL ЕГ + 417, 225, 5 

§ 21 38 S&D  +  

след § 22 58 ENF  -  

§ 31 § оригинален 

текст 

ПГ + 425, 141, 78 

§ 32 40з S&D ЕГ - 215, 417, 10 

41 S&D  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 355, 203, 87 

§ 33 42 S&D ЕГ - 173, 359, 105 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 339, 210, 88 

§ 34 43 S&D  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 329, 238, 77 

след § 34 59 ENF  -  

§ 35 44 S&D ЕГ - 242, 358, 34 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 362, 201, 77 

след § 35 45 S&D  -  

50 ENF ПГ - 110, 488, 46 

§ 38 46з S&D ПГ - 207, 400, 39 

47 S&D ПГ - 216, 385, 41 

след § 38 51 ENF  -  

§ 39 8 GUE/NGL разд.   

1/ЕГ - 299, 320, 26 

2 ↓  

§ 40 9 GUE/NGL  -  

след § 41 24 Verts/ALE разд.   

1/ПГ + 445, 187, 7 

2/ПГ - 281, 345, 6 

§ 43 § оригинален 

текст 

ПГ + 423, 199, 18 

§ 44 10 GUE/NGL ПГ - 166, 423, 49 

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 -  

2 -  

след § 44 1 Verts/ALE разд.   

1/ПГ + 394, 225, 23 

2/ПГ - 291, 323, 16 

3/ПГ - 246, 361, 25 

4/ПГ - 274, 326, 33 

5/ПГ - 246, 368, 24 

6/ПГ - 265, 348, 24 

3 EFDD ПГ - 243, 372, 23 

§ 45 11 GUE/NGL ПГ + 353, 238, 26 

§ 46 12 GUE/NGL ПГ - 230, 389, 15 

§ 48 13 GUE/NGL ЕГ + 520, 92, 10 

§ 51, уводна част 14 GUE/NGL  -  

§ 51, тире 2 25 Verts/ALE ПГ - 217, 407, 11 

след § 51 2 Verts/ALE ПГ - 181, 447, 15 

52 ENF ПГ - 104, 498, 31 

53 ENF ПГ - 96, 495, 44 

54 ENF ПГ - 95, 501, 44 

§ 53 § оригинален 

текст 

ПГ - 216, 368, 56 

§ 57 § оригинален 

текст 

ПГ + 558, 60, 17 

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 63 15 GUE/NGL  -  

§ 64 § оригинален 

текст 

ПГ + 395, 190, 55 

след § 64 30 S&D, 

Verts/ALE 

ЕГ - 294, 299, 42 

§ 65 31 S&D, 

Verts/ALE 

 -  

§ 67 32 S&D, 

Verts/ALE 

ЕГ + 351, 278, 10 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

след § 68 33 S&D, 

Verts/ALE 

ЕГ + 386, 232, 11 

§ 69 4 EFDD  -  

§ 70 16 GUE/NGL ПГ - 199, 428, 12 

§ 73 26 Verts/ALE ПГ + 503, 64, 69 

§ 86 34 PPE ЕГ + 348, 285, 4 

§ 88 17 GUE/NGL  +  

§ 91 § оригинален 

текст 

ПГ + 484, 112, 41 

след § 92 39 S&D  +  

§ 94 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 101 48 S&D  -  

§ 102 49 S&D  -  

след § 111 19 GUE/NGL ПГ - 185, 300, 152 

§ 116 20 GUE/NGL ЕГ + 340, 287, 9 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 121 55 ENF ПГ - 99, 529, 6 

§ 124 18 GUE/NGL  -  

§ 126 35 PPE  -  

§ 127 21з GUE/NGL  -  

§ 129 36 PPE разд.   

1 +  

2 +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 131 37 PPE  +  

§ 137 27 Verts/ALE разд.   

1/ЕГ + 314, 296, 27 

2 -  

след § 141 22 GUE/NGL ПГ - 268, 339, 29 

§ 144 28 Verts/ALE  -  

§ 145 29 Verts/ALE  +  

след § 146 56 ENF ПГ - 77, 543, 13 

57 ENF ПГ - 86, 532, 10 

§ 147 23 GUE/NGL ЕГ + 354, 267, 12 

след § 150 5 EFDD ПГ - 121, 499, 17 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 350, 273, 12 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: §§ 31, 32, 33, 34, 35, 91 

ENF: изменения 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменения 3, 5 (резолюция) 

GUE/NGL: §§ 43, 53, 57, 64, 67; изменения 6, 10, 11, 12, 16, 19, 22 

Verts/ALE: изменения 1, 2, 24, 25, 26, 46, 47 
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Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 33, 34, 35, 53, 59 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изменение 36 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „въпреки това настоява сигурността на 

Парламента да бъде допълнително засилена“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 129 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „въпреки това настоява сигурността на 

сградите да бъде допълнително засилена“ 

2-ра част: тези думи 

 

S&D: 

§ 44 

1-ва част: „отново заявява позицията на Парламента относно надбавките за общи 

разходи, изразена в параграфи 36 до 39 от резолюцията на Парламента за 

освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2014 г.; отбелязва, че вече е възможно онези членове на ЕП, които желаят това, 

да поискат възстановяване на разноските за одит като допустим разход, 

свързан с надбавката за общи разходи;“ 

2-ра част: „приканва Бюрото да проучи дали могат да се намерят разходно ефективни 

начини разходите на членовете на ЕП да бъдат одитирани от администрацията 

на Парламента, вместо да се налага да се разчита на външни одитори;“ 

 
§ 58 

1-ва част: „подчертава необходимостта от модернизиране на мисията на 

информационните бюра на Парламента, като се оптимизира използването на 

нови комуникационни технологии и модели и се извлече полза от тяхното 

привилегировано географско положение близо до гражданите, с цел 

допълнително засилване на дейностите на местно равнище, като например 

разискванията, организирани с членове на ЕП и гражданското общество 

разисквания с оглед изслушване на хората и сътрудничество с тях; подчертава, 

че онлайн разискванията и медийното внимание, породено от подобни прояви, 

следва да допринасят за достигане до гражданите в още по-голяма степен;“ 

2-ра част: „отбелязва, че разходите за сгради и персонал за информационните бюра в 

държавите членки са несъразмерно високи в сравнение със сумата, която се 

разходва за ключовите функции на тези бюра; призовава генералния секретар 

да представи на комисията по бюджетен контрол до края на 2017 г. подробен 

доклад за дейността и финансов доклад относно информационните бюра в 

Брюксел и Страсбург, със специален акцент върху добавената стойност, която 

създават;“ 

 
изменение 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както е видно,“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 24 

1-ва част: „припомня задължението на членовете на ЕП незабавно да информират 

администрацията относно всяка промяна в своите декларации за интереси;“ 
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2-ра част: „изразява съжаление, че автобиографиите и декларациите за интереси на 

членовете на ЕП се качват на уебсайта на Парламента много късно;“ „счита, че 

декларациите за интереси на членовете на ЕП следва да се публикуват в 

пригоден за машинно четене формат; счита, че специалната консултативна 

комисия по етика следва да работи по по-прозрачен начин;“ 

 
изменение 27 

1-ва част: „призовава Бюрото да проучи система от стимули за насърчаване на 

използването на по-устойчив и ефективен транспорт за пътувания от дома до 

работното място;“ с изключение на думите: „по-устойчив и“ 

2-ра част: „за да се осигури съответствие със закона COBRACE на региона на Брюксел 

относно местата за паркиране, предоставяни на разположение на служителите; 

припомня по отношение на шофьорските услуги на Парламента, че вече 

съществува пряка влакова връзка между сградите на Парламента в Брюксел и 

летището и подчертава, че всякакви нови решения за възлагане на обществени 

поръчки във връзка с парламентарния автомобилен парк следва, поради тази 

причина, да предвидят намалена необходимост, както и точковата система 

Ecoscore при избора на нови леки автомобили;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

изменение 1 

1-ва част: „1. да определи и да публикува правилата относно използването на надбавката 

за общи разходи;“ 

2-ра част: „2. при всички случаи надбавката за общи разходи следва да се управлява чрез 

отделна банкова сметка;“ 

3-та част: „всички разписки следва да се съхраняват от членовете на ЕП;“ 

4-та част: „3. неизразходваната сума следва да се връща в края на мандата;“ 

5-та част: „4. в рамките на вътрешния одит на Парламента следва да се извърши 5% 

извадкова проверка на разходването на надбавката за общи разходи; 

окончателните резултати и констатациите следва да бъдат част от годишния 

доклад, публикуван от Парламента;“ 

6-та част: „5. членовете на ЕП следва ежегодно да публикуват преглед на разходите си по 

категории (разходи за комуникация, наем на офис, канцеларски материали и 

др.);“ 

 

PPE: 

§ 94 

1-ва част: „отбелязва със загриженост, че не са предвидени специални разпоредби за 

служителите, в случай че държава членка реши да напусне Съюза;“ 

2-ра част: „като признава, че този въпрос се отнася за всички европейски институции, 

приканва генералния секретар да започне диалог с Комисията, за да се 

гарантира, че британските служители няма да се превърнат в жертви в случай 

че Обединеното кралство напусне ЕС и че техните нормативно признати, 

договорни и придобити права са изцяло гарантирани;“ 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет 

Доклад: Bart Staes (A8-0131/2017) 

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

бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 603, 14, 15 

 

Разни 

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета обхваща 

приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1, буква а) от Правилника 

за дейността). 
 

 

17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз 

Доклад: Benedek Jávor (A8-0136/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 515, 110, 9 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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18. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Сметна палата 

Доклад: Benedek Jávor (A8-0151/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 534, 91, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

19. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет 

Доклад: Bart Staes (A8-0144/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 511, 115, 7 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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20. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите 

Доклад: Bart Staes (A8-0141/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 517, 107, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

21. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност 

Доклад: Benedek Jávor (A8-0122/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 512, 120, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман 

Доклад: Benedek Jávor (A8-0142/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 529, 91, 12 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на 

данните 

Доклад: Bart Staes (A8-0140/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 518, 111, 4 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: постижения, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0149/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция 

след § 11 1 EFDD  -  

§ 14 3 S&D, PPE  +  

след § 42 2 EFDD ПГ - 149, 398, 87 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 506, 98, 27 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 2 
 

 

25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0147/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 508, 117, 10 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0143/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 8 1 S&D  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 520, 110, 4 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0075/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 510, 109, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение 

(CEDEFOP) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0145/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 510, 110, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0081/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 502, 108, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0087/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 505, 103, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0093/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 515, 113, 4 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски банков орган (ЕБО) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0079/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 505, 122, 5 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

(ECDC) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0082/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 520, 103, 5 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0086/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 503, 120, 5 

Предложение за резолюция 

след § 19 1 EFDD ПГ - 207, 344, 71 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 512, 106, 2 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменение 1 (резолюция) 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0085/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 508, 106, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0100/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 510, 111, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0098/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 488, 129, 10 

Предложение за резолюция 

след § 4 1 Verts/ALE  -  

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 14 2 Verts/ALE  -  

след § 14 3 Verts/ALE ЕГ - 279, 341, 2 

4 Verts/ALE  -  

5 Verts/ALE  -  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 464, 156, 2 

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 28 6 Verts/ALE  -  

7 Verts/ALE  -  

8 Verts/ALE  -  

след § 41 9 EFDD ПГ - 156, 408, 66 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 491, 115, 11 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменение 9 (резолюция) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 9, 15, 26 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0106/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 499, 111, 5 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 

осигуряване (EIOPA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0101/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 509, 113, 9 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0127/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 503, 108, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0084/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

след § 9 1 Verts/ALE  -  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 390, 206, 19 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 510, 101, 13 

 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 18, 6 
 

Разни 
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании 

(ЕЦМНН) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0099/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 518, 104, 2 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0130/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 510, 98, 14 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_BG.docx 32 PE 604.386 

44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Агенция на Съюза за мрежова и информационна сигурност (ENISA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0115/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 495, 113, 13 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска железопътна агенция (ERA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0128/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 116, 9 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0124/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 502, 115, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0118/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 502, 114, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 

информационни системи в пространството на свободата, сигурността и 

правосъдието (eu-LISA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0105/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 504, 111, 10 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0116/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 514, 106, 3 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0126/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 496, 111, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

(EUROFOUND) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0111/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 511, 108, 4 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_BG.docx 36 PE 604.386 

52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0129/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 503, 96, 16 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0107/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 500, 103, 16 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 19 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0146/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 114, 6 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество 

по външните граници на държавите ‒ членки на Европейския съюз (Frontex) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0137/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

след § 23 1 ENF ПГ - 131, 446, 43 

2 ENF ПГ - 96, 461, 44 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 492, 124, 3 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 1, 2 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) 

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0148/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 104, 12 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0103/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 493, 109, 14 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ (CLEAN SKY) 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0094/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 502, 92, 21 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за 

водещи позиции на Европа“ (ECSEL) 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0113/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 499, 102, 14 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ) 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0109/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 101, 11 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

 

61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие на инициативата за иновативни лекарства 2 

(ИИЛ) 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0083/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 106, 8 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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62. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие за „ITER” и развитието на термоядрената 

енергия 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0108/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 3 1 Verts/ALE ПГ - 192, 386, 31 

§ 4 2 Verts/ALE ПГ - 218, 341, 37 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 431, 147, 37 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 1, 2 
 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
 

63. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2015 г.: Съвместно предприятие SESAR 

Доклад: Miroslav Poche (A8-0096/2017) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 499, 105, 9 

 

Разни 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 

параграф 1, буква а) от Правилника за дейността). 
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64. Управление на риболовните флотове в най-отдалечените региони 

Доклад: Ulrike Rodust (A8-0138/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 39 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 358, 240, 16 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 428, 64, 118 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1 
 

 

65. Водеща инициатива на ЕС относно сектора на производството на облекла 

Доклад: Lola Sánchez Caldentey (A8-0080/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 5 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 7 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 18 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 505, 49, 57 

 

Разни 
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Параграф 5 се чете, както следва:  

„5. отбелязва със загриженост, че съществуващите доброволни инициативи за устойчивост 

на глобалната верига за доставка в сектора за производство на облекла не успяват да 

постигнат ефективни резултати по отношение на правата на човека и на въпросите, 

свързани с трудовите права, в сектора; поради това призовава Комисията да отиде по-далеч 

от представянето на работен документ на своите служби и да предложи обвързващо 

законодателство относно задълженията за извършване на надлежна проверка за веригите на 

доставки в сектора за производство на облекла; подчертава, че това законодателно 

предложение трябва да бъде в съответствие с новите насоки на ОИСР по надлежната 

проверка за отговорни вериги на доставки в текстилния и обувния сектор в съответствие с 

Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, които осъществяват внос в 

Европейския съюз, резолюцията на МОТ относно достойните условия на труд и 

международно приетите стандарти в областта на правата на човека и социални и екологични 

стандарти;“ 

 

Параграф 6 се чете, както следва:  

„6. подчертава, че новите насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги на 

доставки в текстилния и обувния сектор в съответствие с Насоките на ОИСР следва да 

бъдат водещият принцип в законодателното предложение на Комисията; подчертава, че това 

законодателно предложение следва да включва основни стандарти, като например 

здравословни и безопасни условия на труд, гарантираща жизнен минимум заплата, свобода 

на сдружаване и колективно договаряне, предотвратяване на сексуалния тормоз и насилието 

на работното място и премахване на принудителния и детския труд; призовава Комисията да 

разгледа допълнително следните въпроси: основни критерии за устойчиво производство, 

прозрачност и проследимост, в т.ч. прозрачно събиране на данни и инструменти за 

информиране на потребителите, надлежни проверки и одит, достъп до правни средства за 

защита, равенство между половете, права на детето, докладване относно надлежните 

проверки на веригите на доставки, отговорност на предприятията в случай на причинени от 

човека бедствия и повишаване на осведомеността в Европейския съюз; насърчава 

Комисията да вземе предвид други национални законодателни предложения и инициативи, 

които имат същата цел като законодателството, след като тези предложения и инициативи са 

били одитирани и е доказано, че отговарят на изискванията на европейското 

законодателство;“ 
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66. Актуално положение във връзка с концентрацията на земеделска земя в ЕС:  

как да се улесни достъпът на земеделските стопани до земята? 

Доклад: Maria Noichl (A8-0119/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 30 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 322, 259, 18 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 355, 230, 11 

позоваване 5 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 348, 223, 29 

Съображение В § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 317, 264, 7 

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 312, 264, 25 

съображение М § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 327, 256, 6 

съображение АМ § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 323, 262, 9 

съображение АН § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 278, 281, 42 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 524, 37, 45 

 

Искания за  гласуване поотделно 

76 членове на 

ЕП: 

позоваване 5, съображения В, Г, М, АМ, АН, §§ 30, 32 

 

Разни 

Параграф 25 се покрива от параграф 21 и поради тази причина е заличен от приетия текст. 
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67. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската 

инвестиционна банка 

Доклад: Georgios Kyrtsos (A8-0121/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 8 3 EFDD  -  

4 EFDD  -  

5 EFDD ПГ - 151, 427, 20 

след § 9 6 EFDD ПГ - 145, 430, 25 

7 EFDD  -  

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 487, 78, 30 

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 244, 262, 83 

след § 21 8 EFDD ПГ - 183, 407, 7 

9 EFDD  -  

след § 23 10 EFDD ПГ - 149, 427, 25 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 24 11 EFDD ПГ - 144, 437, 20 

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 1 GUE/NGL  -  

след § 44 2 GUE/NGL  -  

12 EFDD ПГ - 107, 477, 16 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

13 EFDD  -  

§ 45 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 280, 269, 50 

след § 52 14 EFDD ПГ - 179, 409, 12 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 431, 134, 34 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 13, 34 

Verts/ALE: § 15 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 45 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „намали нашата зависимост от 

енергията от изкопаеми горива и от“ 

2-ра част: тези думи 

 

GUE/NGL: 

§ 8 

1-ва част: „счита, че увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране може да се 

постигне чрез по-добри взаимодействия с публичните средства, които на свой 

ред биха стимулирали публичните и частните инвестиции;“ 

2-ра част: „подчертава, че подобно увеличение следва да бъде придружено от съответно 

диверсифициране на продуктовата гама на ЕИБ, включително по-широко и 

фискално благоразумно използване на публично-частни партньорства (ПЧП), 

като се поддържа баланс между ползите за публичния и частния сектор, и 

други новаторски инструменти, за да се отговори по-добре на нуждите на 

реалната икономика и пазара;“ „подчертава, че подобни действия следва да се 

предприемат, като същевременно отчита, че новите продукти често изискват 

допълнителни управленски инструменти, с които да се гарантира тяхната 

стабилност, и че особено внимание трябва да се обръща на стратегическото 

разпределение на средствата и преследването на целите на политиките на ЕС;“ 

 

Verts/ALE: 

§ 24 

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

операциите на ЕИБ помогнаха за създаването и поддържането на 4,1 милиона 

работни места в европейски МСП и дружества със средна пазарна 

капитализация (+13% в сравнение с 2014 г.);“ 

2-ра част: тези думи 
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68. Прилагане на Директивата за минните отпадъци 

Доклад: György Hölvényi (A8-0071/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 20 1 PPE  +  

след съображение Е 2 PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 566, 8, 20 

 

 

69. Положението във Венесуела 

Предложения за резолюции: B8-0270/2017, B8-0271/2017, B8-0272/2017, B8-0274/2017, B8-

0275/2017, B8-0276/2017, B8-0277/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0270/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 450, 35, 100 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0270/2017  ALDE  ↓  

B8-0271/2017  PPE  ↓  

B8-0272/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0274/2017  S&D  ↓  

B8-0275/2017  ECR  ↓  

B8-0276/2017  EFDD  ↓  

B8-0277/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: окончателно гласуване 
 

Разни 

Жузе Инасиу Фария е също сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B8-

0270/2017. 
 

  



P8_PV(2017)04-27(VOT)_BG.docx 48 PE 604.386 

70. Възражение по делегиран акт: Схема от общи тарифни преференции 

Предложение за резолюция: B8-0273/2017 (за приемането на предложението за  резолюция е 
необходимо квалифицирано мнозинство) 

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

бележки 

Предложение за резолюция B8-0273/2017  

(GUE/NGL) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ - 119, 436, 22 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL, ENF: окончателно гласуване 

 


