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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. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Малави и други 

африкански държави 

Предложения за резолюции: B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-
0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0543/2017  

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

след § 3 3 GUE/NGL  -  

след съображение З 1 GUE/NGL  -  

след съображение Р 2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0543/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0544/2017  ALDE  ↓  

B8-0546/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0547/2017  PPE  ↓  

B8-0551/2017  S&D  ↓  

B8-0553/2017  ECR  ↓  

B8-0554/2017  EFDD  ↓  

B8-0562/2017  ENF  ↓  
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2. Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и 

на журналиста Микола Семена 

Предложения за резолюции: B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-
0559/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0545/2017  

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0545/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0548/2017  ALDE  ↓  

B8-0552/2017  S&D  ↓  

B8-0557/2017  PPE  ↓  

B8-0559/2017  ECR  ↓  

 

Разни 

Елизабета Гардини оттегли своя подпис от предложението за резолюция B8-0557/2017. 
 

 

3. Положението в Малдивските острови 

Предложения за резолюции: B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-
0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0549/2017 

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

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 1 GUE/NGL  -  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 15 
§ 

оригинален 

текст 

 + устна промяна 

съображение В 
§ 

оригинален 

текст 

 + устна промяна 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0549/2017  ALDE  ↓  

B8-0550/2017  ECR  ↓  

B8-0555/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0556/2017  EFDD  ↓  

B8-0558/2017  PPE  ↓  

B8-0560/2017  S&D  ↓  

B8-0561/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава за всеобщо премахване на 

смъртното наказание“ 

2-ра част: тези думи 

 

GUE/NGL 

§ 14 

1-ва част: „призовава ЕС да използва пълноценно всички инструменти, с които разполага, 

за да насърчава зачитането на Малдивските острови на правата на човека и на 

демократичните принципи“ 

2-ра част: „включително като разгледа възможността за въвеждане на временни 

индивидуални целенасочени санкции срещу лицата, които нарушават правата 

на човека“ 
 

Разни: 

Чарлз Танък предложи устно изменение на параграф 15 с цел неговото заличаване, както и 

следното устно изменение на съображение В: 

„В. като има предвид, че политическите и гражданските свободи са подкопани, лидери на 

опозицията са произволно задържани, медиите са атакувани, а нарастващият религиозен 

консерватизъм е обвиняван за ограничаване на религиозната свобода и толерантност, докато 

президентът Абдула Ямин, бивш лидер на Прогресивната партия на Малдивските острови, 

и неговото правителство се стремят да затвърдят властта си;“ 
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4. Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура *** 

Препоръка: Barbara Matera (A8-0290/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 456, 115, 60 

 

 

 

5. Системи на местата за лишаване от свобода и условията в тях 

Доклад: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ПГ - 81, 524, 32 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 287, 259, 89 

гласуване: резолюция на комисията LIBE ПГ + 474, 109, 34 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП: § 12 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като се има предвид, че тенденцията е 

затворническото население да нараства едновременно с увеличаването на 

капацитета на затворите“ 

2-ра част: тези думи 

 


