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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. Споразумение за изменение на приетия в Кигали Монреалски протокол за 

веществата, които нарушават озоновия слой *** 

Препоръка: Kateřina Konečná (A8-0237/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 604, 31, 19 

 

 

 

 

2. Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и 

тропосферния озон *** 

Препоръка: Adina-Ioana Vălean (A8-0241/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 630, 10, 25 

 

 

 

 

 

3. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между 

ЕС и Куба (одобрение) *** 

Препоръка: Elena Valenciano (A8-0232/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 567, 65, 31 
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4. Сключване на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между 

ЕС и Куба (резолюция) 

Доклад: Elena Valenciano (A8-0233/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 5 ECR ЕГ + 342, 254, 68 

след § 12 6 ECR ЕГ - 295, 350, 15 

след § 16 7 GUE/NGL ПГ - 96, 520, 49 

след § 17 8 GUE/NGL ПГ - 123, 513, 29 

§ 18 3 PPE ПГ + 307, 303, 53 

след съображение М 4 ECR  -  

съображение Ч 1 PPE ПГ + 310, 301, 56 

съображение Ш 2з PPE ПГ + 326, 313, 31 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 487, 107, 79 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменения 1, 2, 3, 7, 8 
 

Разни 

Хосу Хуаристи Абаунс (от групата GUE/NGL) оттегли подписа си на изменение 7. 
 

5. Меморандум за разбирателство между Европейската агенция за 

оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Евроюст * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0215/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 597, 64, 6 
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6. Борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по 

наказателноправен ред ***ІІ 

Препоръка за второ четене: Ingeborg Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A8-0230/2017) 
(необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ПГ - 74, 510, 82 

обявена за одобрена 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

 

7. Законодателната рамка на Съюза в областта на митническите нарушения и 

наказания ***I 

Доклад: Kaja Kallas (A8-0239/2016) 

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

бележки 

Приключване на 

първото четене 
прието без гласуване 

 

Разни 

Докладът беше върнат обратно в комисията на 25 октомври 2016 г. за 

междуинституционални преговори. 
 

 

8. Увеличаване на епидемията от ХИВ, туберкулоза и вируса на хепатит C в 

Европа 

Предложение за резолюция: B8-0436/2017 

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

бележки 

Предложение за резолюция B8-0436/2017  

(комисия ENVI) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

 +  
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9. Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Предложения за резолюции: B8-0434/2017, B8-0435/2017, B8-0450/2017, B8-0451/2017, B8-

0454/2017, B8-0455/2017, B8-0456/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0434/2017 

(PPE, ECR, ALDE) 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 1 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

5 GUE/NGL ПГ - 308, 336, 30 

6 GUE/NGL ПГ - 274, 360, 37 

7 GUE/NGL  -  

8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

10 GUE/NGL ПГ - 88, 381, 206 

11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL ПГ - 145, 380, 150 

15 GUE/NGL ПГ - 277, 378, 13 

16 GUE/NGL  -  

91 EFDD ПГ - 69, 574, 33 

92 EFDD ПГ - 38, 607, 27 

93 EFDD ПГ - 68, 581, 20 

94 EFDD ПГ - 84, 572, 24 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

95 EFDD ПГ - 37, 574, 66 

96 EFDD  -  

97 EFDD  -  

98 EFDD ПГ - 41, 407, 228 

99 EFDD ПГ - 290, 372, 13 

100 EFDD ПГ - 178, 347, 151 

101 EFDD ПГ - 115, 529, 35 

102 EFDD ПГ - 130, 527, 17 

след § 2 17 GUE/NGL  -  

18 GUE/NGL  -  

19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL ПГ - 66, 374, 238 

21 GUE/NGL ПГ - 116, 541, 10 

22 GUE/NGL ПГ - 103, 352, 222 

23 GUE/NGL ПГ - 104, 415, 159 

24 GUE/NGL ПГ - 86, 560, 28 

25 GUE/NGL ПГ - 100, 559, 17 

26 GUE/NGL ПГ + 321, 312, 41 

27 GUE/NGL ПГ - 74, 351, 253 

28 GUE/NGL ПГ - 75, 558, 43 

29 GUE/NGL ПГ - 75, 375, 221 

30 GUE/NGL ПГ - 293, 369, 12 

31 GUE/NGL  -  

32 GUE/NGL ПГ - 303, 343, 29 

33 GUE/NGL ПГ - 160, 344, 173 

34 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

35 GUE/NGL  -  

36 GUE/NGL  +  

37 GUE/NGL  -  

38 GUE/NGL  -  

39 GUE/NGL  -  

62 S&D ПГ - 264, 363, 54 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 496, 109, 70 

2 +  

след § 3 40 GUE/NGL  -  

41 GUE/NGL  -  

42 GUE/NGL  -  

43 GUE/NGL  -  

44 GUE/NGL  -  

45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL  -  

47 GUE/NGL  -  

48 GUE/NGL  -  

49 GUE/NGL ПГ + 325, 319, 33 

50 S&D ПГ - 268, 353, 50 

57 S&D ПГ - 268, 374, 36 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 526, 116, 34 

3/ПГ + 470, 188, 14 

4/ПГ + 506, 119, 54 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 5 61 S&D ПГ - 252, 409, 15 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 82 ALDE ЕГ - 302, 348, 28 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 495, 159, 20 

2/ПГ + 317, 305, 48 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 324, 319, 30 

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 11 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 11 85 ALDE  +  

§ 14 § оригинален 

текст 

ПГ + 579, 78, 18 

след § 15 63 S&D  -  

64 S&D  -  

65 S&D  -  

66 S&D  -  

67 S&D  -  

след § 21 76 S&D  -  

§ 23 § оригинален 

текст 

ПГ + 500, 134, 35 

след § 23 71 S&D  -  

72 S&D  -  

73 S&D  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 28 55 S&D разд.   

1 +  

2 -  

56 S&D ПГ - 262, 354, 55 

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 34 54 S&D ЕГ - 321, 333, 16 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 36 89 ALDE  +  

90 ALDE  +  

§ 38 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 45 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 46 58 S&D ПГ + 326, 141, 205 

след § 49 59 S&D  +  

60 S&D  -  

§ 50 88 ALDE  +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 54 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 56 83 ALDE  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 60 84 ALDE  +  

след § 63 77 S&D ПГ + 345, 297, 30 

78 S&D ЕГ + 322, 321, 30 

79 S&D ЕГ + 328, 325, 17 

80 S&D ЕГ - 276, 322, 75 

81 S&D ЕГ + 336, 320, 12 

§ 68 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 68 51 S&D  +  

53 S&D ПГ - 305, 353, 17 

86 ALDE  +  

87 ALDE ЕГ + 366, 278, 23 

52 S&D  ↓  

§ 69 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 71 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 74 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 74 68 S&D разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

4/ЕГ + 333, 330, 10 

5 +  

69 S&D  -  

§ 75 § оригинален 

текст 

ПГ + 336, 151, 184 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 79 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 80 § оригинален 

текст 

ПГ + 477, 161, 29 

§ 84 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 84 70 S&D  +  

§ 89 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

след § 89 74 S&D  +  

75 S&D  +  

след съображение А 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

съображение В § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Е § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ - 70, 434, 170 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0434/2017  PPE  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0435/2017  ALDE  -  

B8-0450/2017  ECR  -  

Предложения за резолюция на една политическа група B8-0451/2017 (Verts/ALE) 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст)  -  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0454/2017  S&D  -  

B8-0455/2017  GUE/NGL  -  

B8-0456/2017  EFDD  -  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 и §§ 7, 14 

ENF: §§ 3 (1-ва част), 5 (2-ра, 3-та, 4-та част), 7, 9, 23, 75, 80 

GUE/NGL: изменения 5, 6, 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 49 

S&D: изменения 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 77 
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Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: §§ 1, 38, 45 

ECR: § 54 

ENF: §§ 11, 31, 34, 35, 68, 69, 71, 74, съображения В, Е 

S&D: §§ 9, 10, 50, § 35 (B8-0451/2017) 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „намерило изражение във възхода на 

екстремизма“, „ЕС и неговите държави“ се заменя с „държавите“, „и да се 

противодейства на експлоатацията на това безпокойство за поддържане на 

страх и несигурност“ „подчертава, че демагогските и нереалистични 

политически кампании пораждат фалшиви надежди в много краткосрочен 

план, но имат вредни последици, водещи до повече разделения, нестабилност и 

конфликти в цяла Европа“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 3 

1-ва част: „счита, че силно конкурентната социална пазарна икономика е крайъгълен 

камък на европейското общество, върху който са изградени европейските 

политики, носещи пряка полза на гражданите в тяхното ежедневие“ 

2-ра част: „подкрепя инициативите за подобряване на равновесието между 

професионалния и личния живот“ 

 
§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ускори работата по изграждането на 

съюз на капиталовите пазари, за да“  

2-ра част: тези думи 

 
§ 30 

1-ва част: Целият текст с изключение на първите две тирета 

2-ра част: тези тирета 

 
§ 79 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително на ЛГБТИ лицата“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 84 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „съчетаване на увеличена финансова 

помощ със“ и „достъп до пазара и подобрена мобилност“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Г 

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

2-ра част: тези думи 

 

S&D: 

§ 89 

1-ва част: „призовава Комисията да гарантира, че: всички законодателни предложения се 

подлагат на строга оценка на въздействието и на анализ на разходите и 

ползите; тестът за МСП се разгръща във всички генерални дирекции и че се 

извършва систематично сътрудничество с Комитета за регулаторен контрол с 

цел постигане на по-структурирано прилагане на теста за МСП“ 
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2-ра част: „на Парламента се представя оценка на независимостта на Комитета за 

регулаторен контрол, що се отнася до надзорната дейност и предоставянето на 

обективни съвети относно оценките на въздействието“ 

3-та част: „Годишното изследване относно тежестта (ABS) се разработва като 

жизненоважен инструмент за идентифициране и наблюдение, по ясен и 

прозрачен начин, на резултатите от усилията на Съюза за избягване на всяка 

проява на свръхрегулиране и за намаляване на административната тежест 

както от самия Съюз, така и от държавите членки при транспонирането и 

тълкуването на законодателството на национално равнище (т. нар. „gold-

plating“);  на Парламента се представят предложения за установяване на цели 

за намаляване на тежестта в ключови сектори, с амбицията за осигуряване на 

намаление с 25% до 2020 г. и с 50% до 2030 г. на икономическите разходи, 

свързани с регулаторната тежест за предприятията“ 

 

PPE: 

изменение 55 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „подходящото използване на 

обществените поръчки и“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 68 

1-ва част: „подчертава необходимостта от допълнителни стъпки за привеждане на 

търговските политики на ЕС в съответствие с целите за устойчиво развитие и 

Парижкото споразумение относно изменението на климата и от насърчаване на 

световна търговия, която е справедлива и регулирана в интерес на всички хора 

на планетата; призовава по-специално за“ 

2-ра част: „законодателно предложение за задължителна надлежна проверка на 

световните вериги за създаване на стойност, за да се противодейства на 

нелоялните търговски практики, да се осигури прозрачност и проследяемост, 

както и да бъдат отстоявани правата на човека, трудовите права и свързаните с 

околната среда права;“ 

3-та част: „успешно и бързо приключване на преговорите относно модернизирането на 

инструментите за търговска защита на ЕС срещу използвани от трети страни 

търговски практики и субсидии, които изкривяват конкуренцията; действия от 

страна на Комисията за намаляване на свръхкапацитета в стоманодобива в 

световен план в контекста на основаната на правила многостранна търговска 

система, включително чрез съответното антидъмпингово и антисубсидийно 

законодателство; по-нататъшни стъпки към създаването на многостранна 

съдебна система в областта на инвестициите, която да замени частния 

арбитраж в системата за уреждане на спорове между инвеститор и държава;“ 

4-та част: „предложения на Комисията за промяна на начина, по който се прилагат 

главите в търговските споразумения за „търговия и устойчиво развитие; 

прилагането на санкции за неспазване на разпоредбите относно устойчивото 

развитие следва да бъде възможно само в краен случай, когато всички други 

механизми на сътрудничество и посредничество са изчерпани;“ 
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5-та част: „конкретни предложения на Комисията въз основа на документа за размисъл 

относно извличането на ползите от глобализацията, за създаване на 

жизнеспособни нови възможности за европейците, които са били ощетени от 

световна икономическа конкуренция; тези предложения следва да са част от 

инвестиционната стратегия на ЕС за устойчиво развитие и да включват 

актуализиране и укрепване на инструменти като Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията; продължителен натиск от страна на 

Комисията спрямо Съвета да публикува преговорните мандати за търговски 

преговори; като счита, че по принцип те следва да станат публично достояние, 

включително приетите преди това; настоятелно призовава Комисията за повече 

усилия за гарантиране на прозрачност за широката общественост освен за 

парламентаристите, които трябва да бъдат напълно информирани на всички 

етапи от жизнения цикъл на споразуменията, както и да подчертае 

необходимостта от редовен диалог с гражданското общество с цел 

възстановяване на доверието в търговската политика на ЕС;“ 

  

 

EFDD, ECR: 

§ 7 

1-ва част: „подчертава, че една успешна европейска миграционна политика изисква 

съгласуван механизъм за справедливо и ефективно разпределяне на лицата, 

търсещи убежище;“ 

2-ра част: „подчертава значението на напредъка в справянето с миграционната криза по 

начин, който да показва много по-голяма чувствителност към широко 

разпространената загриженост на държавите членки относно 

неконтролираната миграция; приветства неотдавнашните постижения по 

отношение на укрепването на управлението и ефективния контрол на 

външните граници на Съюза, което е предпоставка за това държавите членки 

да си възвърнат критично равнище на взаимно доверие;“ 

 

ECR, ENF: 

§ 5 

1-ва част: „подчертава, че е необходим всеобхватен подход, за да се реализират ползите и 

да се преодолеят все още съществуващите слабости на единната валута, като 

същевременно се гарантира устойчивостта на ИПС и се постигат целите за 

растеж и пълна заетост;“ с изключение на: „реализират ползите и да се 

преодолеят все още съществуващите слабости на единната валута, като 

същевременно се гарантира устойчивостта на ИПС и се“ 

2-ра част: реализират ползите и да се преодолеят все още съществуващите слабости на 

единната валута, като същевременно се гарантира устойчивостта на ИПС и  се 

постигат целите за растеж и пълна заетост; „се постигат целите за“  

3-та част: „се постигат целите за“ 

4-та част: „счита, че по-нататъшното развитие на ИПС трябва да се основава и да се 

гради на съществуващото законодателство и неговото прилагане и трябва да 

включва мерки, които да придадат на неговата институционална структура 

повече легитимност и демократична отчетност“ 
 

Разни 

Фабио Масимо Касталдо (групата EFDD) е също сред подписалите предложението за 

резолюция B8-0456/2017. 
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10. Бюджет за 2018 г. – мандат за тристранната среща 

Доклад: Siegfried Mureşan (A8-0249/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 13 GUE/NGL  -  

След § 1 1 EFDD ПГ - 83, 475, 109 

15 GUE/NGL ПГ - 88, 554, 16 

16 GUE/NGL  -  

§ 2 17 GUE/NGL  -  

§ 3 18 GUE/NGL  -  

след § 3 19 GUE/NGL ПГ - 85, 553, 35 

§ 4 20 GUE/NGL  -  

§ 6 23 GUE/NGL  -  

2 EFDD  -  

След § 6 22 GUE/NGL  -  

§ 7 24з GUE/NGL  -  

§ 8 8 ALDE  -  

3 EFDD  -  

25 GUE/NGL  -  

§ 9 9 ENF ПГ - 110, 542, 19 

27 GUE/NGL  -  

след § 10 28 GUE/NGL  -  

след § 15 33 GUE/NGL ПГ + 534, 130, 7 

след § 16 4 EFDD  -  

след § 18 29 GUE/NGL ПГ - 96, 524, 44 

след § 23 30 GUE/NGL ПГ - 189, 369, 73 

§ 26 5 EFDD  -  

след § 33 31 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 35 6 EFDD ЕГ + 310, 292, 56 

§ 48 10 ENF ПГ - 121, 499, 34 

7 EFDD ПГ - 175, 299, 181 

§ 51 11 ENF  -  

след § 55 12 ENF ПГ - 142, 502, 20 

32 GUE/NGL  -  

след позоваване 7 34 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 445, 144, 80 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 9, 10, 12 

EFDD: изменения 1, 7 

GUE/NGL: изменения 15, 19, 29, 30, 33 
 

Разни 

Изменения 14, 21 и 26 бяха оттеглени. 

Лиа Ни Риада (от групата GUE/NGL) оттегли подписа си на изменение 19. 
 

 

11. Към стратегия на ЕС за международните културни отношения 

Доклад: Elmar Brok и Silvia Costa (A8-0220/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 462, 137, 58 
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12. Препоръка до Съвета относно 72-рата сесия на Общото събрание на ООН 

Доклад: Андрей Ковачев (A8-0216/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква а) 4 ECR  +  

5 PPE  +  

7 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 1, след буква а) 1 ALDE ПГ + 613, 21, 30 

устна промяна 

2 ALDE ПГ + 602, 30, 33 

§ 1, буква ж) § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 357, 294, 13 

2/ЕГ - 180, 316, 162 

3 ↓  

§ 1, буква ц) 8з GUE/NGL ЕГ - 100, 554, 6 

§ 1, след буква аг), 

след подзаглавието 

9 GUE/NGL ПГ - 286, 348, 17 

§ 1, след буква аз), 

след подзаглавието 

10 GUE/NGL  -  

§ 1, след буква ан), 

след подзаглавието 

11 GUE/NGL ЕГ + 334, 296, 16 

12 GUE/NGL ЕГ + 334, 281, 26 

§ 1, буква ас) 3 ALDE ПГ + 539, 29, 81 

§ 1, буква бг) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква бе) § оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1/ПГ + 584, 51, 23 

2/ПГ + 471, 139, 42 

3 +  

съображение Г 6з GUE/NGL ЕГ + 355, 230, 70 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 457, 124, 66 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: изменения 1, 2, 3 

GUE/NGL: изменение 9 

EFDD: § 1, буква бе) (1-ва част, 2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 1, буква ж) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 1, буква а) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително Грузия, Молдова и 

Украйна“ и „включително конфликта в региона Нагорни Карабах“ 

2-ра част: тези думи 

 

EFDD: 

§ 1, буква бг) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и да продължи да работи за 

подобряването на статута на наблюдател на ЕС в някои подорганизации на 

ООН“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква бе) 

1-ва част: „да подкрепя активно всеобхватна реформа на Съвета за сигурност на ООН въз 

основа на широк консенсус, така че той да отразява по-добре новата световна 

действителност и да посреща по-ефективно настоящите и бъдещите 

предизвикателства в областта на сигурността“ 

2-ра част: „да подкрепя дългосрочната цел за място на ЕС в един реформиран Съвет за 

сигурност на ООН да подкрепя дългосрочната цел за място на ЕС в един 

реформиран Съвет за сигурност на ООН“ 

3-та част:  настоятелно да призове членовете на Съвета за сигурност на ООН да се 

въздържат от използването на правото си на вето в случаите на извършване на 

престъпления срещу човечеството; да насърчи даването на нов тласък на 

работата на Общото събрание на ООН и по-добрата координация и 

съгласуваност на дейността на всички институции на ООН, което следва да 

подобри ефикасността, ефективността, легитимността, прозрачността, 

отчетността, капацитета и представителността на системата, за да се отговаря 

по-бързо на световните предизвикателства;“ 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 1, буква ж) 
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1-ва част: „да действа в съответствие с решението на Съда на ЕС относно Западна Сахара 

и“  

2-ра част: да подкрепи усилията на ООН за осигуряване на справедливо и трайно 

решение на конфликта в Западна Сахара въз основа на правото на 

самоопределение на народа сахрави и съгласно съответните резолюции на 

ООН; да настоява на мисията на ООН за референдум в Западна Сахара 

(MINURSO) да бъде предоставен мандат по въпросите на правата на човека, 

както на всички останали мисии на ООН по поддържане на мира, и на всички 

служители на MINURSO да бъде позволено отново да поемат функциите си“, 

като „всички останали“ се замени с „останалите“ и с изключение на „и на 

всички служители на MINURSO да бъде позволено отново да поемат 

функциите си“ 

3-та част: замяната на „всички останали“ с „останалите“ и с изключение на „и на всички 

служители на MINURSO да бъде позволено отново да поемат функциите си“ 
 

Разни  

Такис Хаджигеоргиу предложи следното устно изменение на изменение 1: 

„б) да продължи да предоставя пълна подкрепа на усилията, полагани от ООН за намиране на 

всеобхватно решение, с което да се сложи край на разделението на Кипър, и да подчертае, че 

разрешаването на кипърския проблем ще има положително въздействие върху целия регион, 

както и както върху кипърските гърци, така и върху кипърските турци; настоятелно призовава 

Съвета да използва всичките си ресурси, за да оказва пълна подкрепа за успешното 

приключване на процеса на обединение и да подкрепя ролята на ООН;“ 

 

 

13. Създаване на амбициозна промишлена стратегия на ЕС като стратегически 

приоритет за растеж, заетост и иновации в Европа 

Предложения за резолюции: B8-0439/2017, B8-0440/2017, B8-0445/2017, B8-0446/2017, B8-

0447/2017, B8-0448/2017, B8-0449/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0440/2017 

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

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

3 +  

§ 24 1 PPE  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0439/2017  ENF  ↓  

B8-0440/2017  PPE  ↓  

B8-0445/2017  S&D  ↓  

B8-0446/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0447/2017  ALDE  ↓  

B8-0448/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0449/2017  ECR  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 9, 15 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отворената и справедлива 

международна търговия“, които се заместват със „справедливата 

международна търговия“  

2-ра част: „отворената и справедлива международна търговия“  

3-та част: „ и еднакви условия на конкуренция“ 

 
§ 24 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „по-специално в областта на търговията, 

околната среда, научните изследвания, здравеопазването, инвестициите, 

конкуренцията, енергетиката и климата“  

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ж 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „интегриран и функциониращ вътрешен 

пазар и на“ и „отворена и“  

2-ра част: тези думи 

 

EFDD: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ)“ 

2-ра част: тези думи 

 


