
P8_PV(2017)11-15(VOT)_BG.docx 1 PE 613.722 

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. Период за приемане на делегирани актове ***I 

Доклад: Gesine Meissner (A8-0332/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 615, 36, 18 

 

 

2. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Карел Пинкстен  

Доклад: Indrek Tarand (A8-0336/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 

за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на Карел 

Пинкстен 

 - 284, 310, 81 

 

 

 

3. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Пиетро Русо  

Доклад: Indrek Tarand (A8-0337/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на 

Пиетро Русо 

 + 506, 81, 66 

 

 

 

4. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Хану Такула  

Доклад: Indrek Tarand (A8-0338/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на Хану 

 + 472, 161, 43 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Такула 

 

 

 

5. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Баудилио Томе 

Мугуруса   

Доклад: Indrek Tarand (A8-0342/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на 

Баудилио Томе 

Мугуруса 

 + 497, 102, 81 

 

 

 

6. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Бетина Якобсен   

Доклад: Indrek Tarand (A8-0341/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на 

Бетина Якобсен 

 + 558, 36, 52 

 

 

 

7. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Жуан Алешандър 

Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду  

Доклад: Indrek Tarand (A8-0343/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 
за дейността)) 

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

бележки 

гласуване: 

кандидатура на Жуан 

Алешандър Тавареш 

 + 572, 57, 52 



P8_PV(2017)11-15(VOT)_BG.docx 4 PE 613.722 

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

бележки 

Гонсалвеш де 

Фигейреду 

 

 

 

8. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Илиана Иванова  

Доклад: Indrek Tarand (A8-0344/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника 

за дейността)) 

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

бележки 

Гласуване: 

кандидатура на 

Илиана Иванова 

 + 568, 61, 37 

 

 

 

9. Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки 

на Европейския съюз ***I 

Доклад: Salvatore Cicu (A8-0236/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

22 комисия ПГ + 554, 48, 80 

Декларация на 

Комисията 

23 комисия  +  

 

 

 

10. Принципите на правовата държава в Малта 

Предложения за резолюции: B8-0596/2017, B8-0597/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0596/2017  

(S&D) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст)  -  

Предложение за резолюция B8-0597/2017  

(PPE, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 4 2 GUE/NGL ПГ - 296, 354, 29 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 1 S&D  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 10 8 Verts/ALE ПГ + 506, 147, 29 

след § 11 9 Verts/ALE ПГ - 199, 449, 26 

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 13 3 GUE/NGL  -  

4 GUE/NGL  -  

позоваване 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

устно изменение на 

съображение Б 

 оригинален 

текст 

 -  

след съображение П 5 Verts/ALE ПГ + 498, 133, 53 

след съображение Ф 6 Verts/ALE ПГ - 291, 373, 18 

7 Verts/ALE ПГ - 190, 446, 47 



P8_PV(2017)11-15(VOT)_BG.docx 6 PE 613.722 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Ч § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Щ § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 638, 22, 19 

2/ПГ + 381, 266, 28 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 466, 49, 167 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: Съображение Щ, изм. 5, 6, 7, 8, 9, окончателно гласуване (B8-0597/2017) 

GUE/NGL: изменение 2 

PPE: окончателно гласуване (B8-0597/2017) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 12, позоваване 10, съображение Ч 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „през последните години“ 

2-ра част: тези думи 

 

Verts/ALE: 

съображение Щ 

1-ва част: „като има предвид, че в доклада на Групата за финансово разузнаване на 

Европол, озаглавен „От подозрение към действие – превръщане на 

финансовото разузнаване в по-голямо оперативно въздействие“, се подчертава, 

че някои страни, включително престъпни организации, са злоупотребявали с 

аспекти на базирани в интернет сектори, за да изпират приходите от 

престъпления;“ 

2-ра част: „като има предвид, че това не следва да се тълкува като отразяващо сектора 

като цяло;“ 

 

ECR: 

§ 6 

1-ва част: „призовава Комисията да установи диалог с правителството на Малта относно 

функционирането на принципите на правовата държава в Малта и да гарантира 

зачитане на европейските ценности; призовава Комисията да информира 

напълно Парламента за своите оценки; отново изтъква необходимостта от 

редовен процес на мониторинг и диалог с участието на всички държави членки 

с цел да бъдат защитени основните ценности на ЕС, свързани с демокрацията, 

основните права и принципите на правовата държава, в който да участват 

Съветът, Комисията и Парламентът,“ 

2-ра част: „както се предлага в резолюцията на Парламента от 25 октомври 2016 г. 

относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните права (Пакт за демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните права)“ 
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GUE/NGL: 

§ 2 

1-ва част: „призовава за независимо международно разследване на убийството на Дафне 

Каруана Галиция;“ 

2-ра част: „признава в това отношение стъпките на малтийските органи да поканят 

международни правоприлагащи органи, включително Федералното бюро за 

разследване на САЩ, и нидерландските съдебни медици; призовава за пълно 

участие на Европол в цялото разследване;“ 
 

Разни 

Моли Скот Кейто и Ернест Уртасун (групата Verts/ALE) са също сред подписалите 

предложението за  резолюция B8-0597/2017. 

 
 

 

11. Многостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на 

СТО 

Предложение за резолюция: B8-0593/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0593/2017  

(комисия INTA) 

§ 2 1 GUE/NGL ПГ - 110, 553, 14 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 2з GUE/NGL ПГ - 107, 545, 26 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 3 GUE/NGL ПГ - 127, 532, 24 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 510, 53, 112 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 2 
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1-ва част: „подчертава необходимостта да се използват като основа резултатите, 

договорени на 9-ата и 10-ата министерски конференции, за да се предприемат и 

осигурят съществени постепенни действия на МК11 в Буенос Айрес през 

декември 2017 г. с оглед на поддържането и укрепването на многостранния 

характер на търговията;“ 

2-ра част: „подчертава, че независимо от това страните следва да преследват нови цели 

на политиката в области като цифровата търговия и улесняването на 

инвестициите;“ 

 
§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „вътрешната нормативна уредба 

относно услугите, електронната търговия,“  

2-ра част: тези думи 
 

 

12. Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г. 

Доклад: Laima Liucija Andrikienė и  Knut Fleckenstein (A8-0308/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 з) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1 п) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 529, 111, 32 

§ 1 р) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1 т) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ПГ + 519, 141, 20 

§ 1 ш) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1 ав) § оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ПГ + 519, 143, 9 

§ 1 аг) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1 ад) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1 ае) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 529, 111, 35 

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Гласуване: препоръка (текстът като цяло) ПГ + 519, 114, 47 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: § 1 п), § 1 р), § 1 аг), съображение К 
 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: § 1 п) (2-ра част), §1 ав) (2-ра част), §1 т) (3-та част), съображение К (2-ра част) 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 1 з) 

1-ва част: „да се ангажират да работят съвместно за увеличаването на мобилността 

между ЕС и държавите партньори;“ 
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2-ра част: „да окажат подкрепа на Молдова, Грузия и Украйна при изпълнението на 

споразумението за либерализация на визовия режим и да осигурят положение, 

при което механизмите за суспендиране няма да бъдат задействани в бъдеще, 

по-специално чрез тясно сътрудничество в полицейската и митническата 

област с цел защита срещу заплахите за сигурността, престъпността и 

пресрочването на разрешения престой; да започнат диалог относно визовия 

режим с Армения, да насърчат постигането на напредък от страна на 

Азербайджан при прилагането на споразуменията за визови облекчения и 

реадмисия (СВО/РА) с оглед на започването на диалог по въпросите на визовия 

режим в бъдеще и да приключат преговорите по СВО/РА с Беларус в полза на 

гражданите му, ако тези страни постигнат значителен напредък в областта на 

основните ценности и отговорят на точните условия, определени в плановете 

за действие за либерализиране на визовия режим;“ 

 
§ 1 ш) 

1-ва част: „да подчертаят, че целта на Източното партньорство е да създаде необходимите 

условия за тясно политическо асоцииране“  

2-ра част: „и икономическа интеграция, включително участие в програми на ЕС; да 

заявят отново, че споразуменията за асоцииране с Грузия, Молдова и Украйна 

не представляват крайната цел в техните отношения с ЕС; да признаят отново 

европейските стремежи на тези държави; да посочат, че съгласно член 49 от 

ДЕС и в съответствие с Декларацията от Рим от 25 март 2017 г. всяка 

европейска държава може да кандидатства да стане член на ЕС, при условие че 

спазва критериите от Копенхаген и принципите на демокрацията, зачита 

основните свободи и правата на човека, включително правата на 

малцинствените групи, и спазва принципите на правовата държава; в тази 

връзка да призоват настоятелно държавите членки да договорят амбициозна 

декларация за срещата на високо равнище през 2017 г., която определя 

съответни дългосрочни цели;“ 

 
§ 1 ад) 

1-ва част: „да приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на 

макрофинансова помощ (МФП) на партньорите, като същевременно настояват 

за обвързване на предложенията със строги и ефективни условия, особено по 

отношение на спазването на принципите на правовата държава (включително 

наличието на независима съдебна система и многопартийна парламентарна 

система), гарантирането на доброто управление (включително ефективната 

борба с корупцията) и защитата на правата на човека и свободата на медиите; 

да предоставят на Парламента и Съвета подробен писмен доклад на всеки шест 

месеца относно постигнатия напредък в тези три области за партньорите, 

които вече се ползват от такава помощ;“ с изключение на думите: „да 

приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на макрофинансова 

помощ (МФП) на партньорите, като същевременно“ 

2-ра част: „да приветстват предложенията на Комисията за предоставяне на 

макрофинансова помощ (МФП) на партньорите, като същевременно“ 

3-та част: „да призоват Комисията да изготви нови програми за МФП за държавите 

партньори, които са преминали успешно миналите програми, да включва 

систематично разпоредба за горепосочените условия в бъдещите предложения 

за такава помощ и да гарантират тяхното стриктно прилагане, по-конкретно в 

случая с Молдова;“ 

 
§ 1 ае) 
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1-ва част: „да призоват Комисията, Европейската инвестиционна банка и други 

многостранни финансови институции да работят за успешното прилагане на 

Плана за инвестиции за Европа и на специален механизъм за подкрепа за 

държавите от Източното партньорство, които са поели ангажимент за 

изпълнение на споразуменията за асоцииране; да изискат създаването на 

доверителен фонд за Украйна, Грузия и Молдова въз основа на най-добрите 

практики с инструменти с множество донори, като същевременно подчертават, 

че този доверителен фонд следва да се фокусира върху частните и публичните 

инвестиции, по-специално в областта на социалната и икономическата 

инфраструктура, целящи стимулиране на капацитета за усвояване на 

инвестициите, както и върху координацията на подкрепата от международните 

финансови институции и международните донори по места; да обмислят 

възможността за провеждане на конференция на донорите за Украйна в 

подкрепа на хуманитарните нужди на страната, породени от конфликта в 

Източна Украйна и анексирането на Крим;“ 

2-ра част: „да гарантират, че върху използването на всички тези средства също се 

упражнява строг контрол, за да се предотврати всяка злоупотреба;“ 

 
съображение Л 

1-ва част: „като има предвид, че политиката за Източното партньорство се основава на 

суверенното право на всеки партньор да избере степента на амбициозност, към 

която се стреми в отношенията си с ЕС;“ 

2-ра част: „като има предвид, че партньорите, които се стремят към по-близки отношения 

с ЕС, следва да могат да разчитат на повече подкрепа и помощ за постигането 

на взаимно определените цели, ако изпълнят съществуващите ангажименти за 

реформи в съответствие с принципа „повече за повече“;“ 

 

EFDD: 

§ 1 п) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „чието военно присъствие в региона 

въпреки това нарасна тревожно през последните години, по-конкретно чрез 

засилени целенасочени ограничителни мерки,“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1 ав) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и да подпомогнат дейността ѝ с 

допълнително финансиране“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение К 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително някои, които са започнати 

и все още активно се поддържат от Руската федерация в противоречие с 

поетите от нея международни ангажименти за поддържане на международния 

правен ред;“ 

2-ра част: тези думи 

 

EFDD, ENF: 

§ 1 т) 

1-ва част: „да отправят призив за постоянна подкрепа за работата, извършвана от 

мисиите на ЕС и ОССЕ в Грузия, Молдова и Източна Украйна, които са 

основни операции за гарантирането на мира и сигурността преди всичко в 

полза на гражданите по места;“ 

2-ра част: „да осигурят ефективното изпълнение на мандата на тези мисии и настоятелно 

да призоват Русия да гарантира техния безпрепятствен достъп;“ 
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3-та част: „да обмислят възможността за разполагане на въоръжена полицейска мисия на 

ОССЕ в Източна Украйна; да обмислят, заедно с държавите партньори, 

възможността за засилване на ролята на ЕС в разрешаването на тези 

конфликти, включително чрез създаването на амбициозни и напълно 

функционални мисии по линия на общата политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО), натоварени със задачата да засилят сигурността и стабилността;“ 
 

 

 

13. План за действие за природата, хората и икономиката 

Предложение за резолюция: B8-0589/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0589/2017 

(комисия ENVI) 

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 410, 255, 6 

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 + 433, 213, 3 

2/ЕГ + 372, 267, 21 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ - 271, 388, 4 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 420, 222, 25 

след § 35 1 PPE  -  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 398, 237, 37 

4 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

5 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 286, 361, 23 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 612, 33, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 16 

ECR, Verts/ALE: §§ 28, 35 

S&D: § 28 

GUE/NGL: §§ 28, 32, 35, 36 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 52 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и от икономическия растеж като цяло“ 

2-ра част: тези думи 

 

Verts/ALE: 

§ 29 

1-ва част: „приветства действията, насочени към интеграцията на екосистемните услуги в 

процеса на вземане на решения;“ 

2-ра част: „при все това, изразява съжаление относно липсата на конкретна инициатива за 

нулева нетна загуба на биологично разнообразие в плана за действие;“ 

 

Verts/ALE, S&D: 

§ 32 

1-ва част: „отново заявява, че един от шестте основни приоритета за развитието на 

селските райони в ЕС е възстановяването, опазването и укрепването на 

екосистемите, свързани със селското и горското стопанство, включително в 

зоните по „Натура 2000“;“ 

2-ра част: „припомня многобройните усилия, извършени от лицата, ангажирани със 

селското стопанство, особено във връзка с прилагането на мерките за 

екологизиране, въведени при преразглеждането на ОСП през 2013 г.;“ 

3-та част: „подчертава, че според първоначалните забележки на Комисията все още е 

твърде рано, за да се измери въздействието на тези мерки от гледна точка на 

възстановяване на видове и местообитания, и подобряване на биологичното 

разнообразие; призовава Комисията да продължи своите проучвания, за да 

предостави възможно най-скоро информация относно въздействието на 

мерките за екологизиране;“ 

 

ECR, Verts/ALE 

§ 36 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „особено вълци“, „върху устойчивото 

развитие на екосистеми и населени селски райони“, „както и във връзка с други 

социално-икономически дейности“, „за да не се застрашава устойчивото 

развитие на селските райони“ 

2-ра част: „особено вълци“ 

3-та част: „върху устойчивото развитие на екосистеми и населени селски райони“ 

4-та част: „както и във връзка с други социално-икономически дейности“ 

5-та част: „за да не се застрашава устойчивото развитие на селските райони“ 
 

 

14. Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша 

Предложения за резолюции: B8-0594/2017, B8-0595/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0594/2017  

(група ECR) 

гласуване: резолюция (целия текст)  -  

Предложение за резолюция B8-0595/2017  

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

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 568, 30, 78 

§ 2 8з ENF  -  

§ 6 9 ENF ПГ - 127, 525, 26 

§ 7 10з ENF  -  

§ 8 11з ENF ПГ - 119, 527, 27 

§ 9 12з ENF ПГ - 115, 527, 27 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 501, 143, 26 

след § 10 2 GUE/NGL ПГ - 67, 580, 21 

§ 11 13з ENF  -  

след § 11 6 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

разд.   

1/ПГ + 323, 262, 85 

2/ПГ + 383, 200, 85 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ПГ + 406, 207, 58 

3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ПГ - 283, 298, 83 

§ 12 14 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 536, 116, 15 

§ 13 § оригинален 

текст 

ПГ + 538, 102, 30 

§ 14 15 ENF ПГ - 132, 517, 27 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 448, 190, 29 

след § 14 16 ENF  -  

§ 15 § оригинален 

текст 

ПГ + 508, 149, 15 

след § 15 1 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

след позоваване 31 4 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ПГ + 387, 203, 77 

съображение Г § оригинален 

текст 

ПГ + 532, 58, 76 

съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 491, 124, 54 

след съображение Й 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE, 

S&D 

ПГ + 389, 220, 54 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 438, 152, 71 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: изменения 3, 4, 5, 6, 7, § 14, окончателно гласуване (B8-0595/2017) 
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EFDD: §§ 1 (2-ра част), 10, 12, 13, 14, 15, съображение Г, съображение З (2-ра част), 

изменения 11, 12 

GUE/NGL: изменения 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ENF: изм. 9, 15, окончателно гласуване (B8-0595/2017) 

PPE: § 14 
 

Искания за  гласуване поотделно  

ECR, PPE: § 14 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 1 

1-ва част: „подчертава, че е от фундаментално значение да се поддържат общите 

европейски ценности, изброени в член 2 от ДЕС и в Конституцията на Полша,“ 

2-ра част: „и да се гарантират основните права, както са определени в Хартата на 

основните права на Европейския съюз;“ 

 
съображение З 

1-ва част: „като има предвид, че отказът на полското правителство да изпълни 

разпореждането на Съда на ЕС относно сечта в Беловежката гора“ 

2-ра част: „и отказът му да спази временните мерки, постановени от Европейския съд по 

правата на човека във връзка с връщанията в Беларус, представляват очевидни 

символи на това, че Полша не изпълнява Договорите за ЕС;“ 

 

ALDE: 

изменение 6 

1-ва част: „призовава полското правителство да заеме твърда позиция относно правата на 

жените и момичетата, като осигури безплатна и достъпна контрацепция без 

дискриминация и като направи възможен достъпа до спешна контрацепция без 

лекарско предписание;“ 

2-ра част: „в този контекст призовава за отмяна на закона, с който се ограничава правото 

на жените и момичетата на достъп до таблетки за спешна контрацепция;“ 
 

Разни 

Джули Уорд (групата S&D) също подписа изменения 1, 4, 5, 6, 7. 

 


