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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. Устойчивото управление на външните риболовни флотове ***II 

Препоръка за второ четене: Linnéa Engström (A8-0374/2017) (необходимо е мнозинство от 
всички членове на ЕП) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Член 5, точка 1 г) 1 GUE/NGL  -  

Одобрение без гласуване 

 

 

2. Изменения към няколко регламента в областта на земеделието и развитието 

на селските райони ***I 

Доклад: Albert Deß (A8-0380/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

1 комисия ПГ + 503, 87, 13 

Декларация на 

Парламента 

2 комисия  +  

Декларация на 

Комисията 

3 комисия  +  

 

 

3. Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС): запазване на сегашните 

ограничения на обхвата за авиационните дейности и подготовка за 

прилагането на глобална, основана на пазара мярка от 2021 г. ***I 

Доклад: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

48 комисия ПГ + 544, 54, 31 



P8_PV(2017)12-12(VOT)_BG.docx 3 PE 615.934 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съвместно изявление 

на Парламента, 

Съвета и Комисията 

49 комисия  +  

 

 

4. Удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически 

инвестиции ***I 

Доклад: Udo Bullmann и José Manuel Fernandes (A8-0198/2017) 

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 

4 ENF ПГ - 85, 545, 13 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

3 комисия ПГ + 502, 125, 19 

Декларация на 

Комисията 

2 комисия  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 4 
 

5. Правила за упражняването на авторското право и сродните му права, 

приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации 

и препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I 

Доклад: Tiemo Wölken (A8-0378/2017) 

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

бележки 

Гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ + 344, 265, 36 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: решение за започване на междуинституционални преговори 
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Разни 

Гласуването беше поискано от групата Verts/ALE и от членове на ЕП, достигащи средния праг 

(съгласно член 69в от Правилника за дейността). 
 

 

6. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Елеонора Форенца 

Доклад: Gilles Lebreton (A8-0398/2017) 

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

бележки 

Гласуване: 

предложение за 

решение 

 +  

 

 

7. Искане за снемане на имунитета на Ингеборг Гресле 

Доклад: Jean-Marie Cavada (A8-0397/2017) 

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

бележки 

Гласуване: 

предложение за 

решение 

 +  

 

 

8. Мита върху вноса на някои продукти с произход от САЩ ***I 

Доклад: Jiří Maštálka (A8-0331/2017) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 627, 7, 20 

 

 

9. Споразумение за въздушен транспорт ЕС–САЩ *** 

Препоръка: Theresa Griffin (A8-0376/2017) 



P8_PV(2017)12-12(VOT)_BG.docx 5 PE 615.934 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 571, 44, 35 

 

 

10. Споразумение между ЕС и Швейцария за свързване на техните системи за 

търговия с емисии на парникови газове *** 

Препоръка: Christofer Fjellner (A8-0386/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 547, 50, 56 

 

 

11. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Казахстан (одобрение) *** 

Препоръка: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 511, 115, 28 

 

 

12. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Казахстан (резолюция) 

Доклад: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 545, 68, 39 

 

 

13. Подновяване на мандата на председателя на Единния съвет за 

преструктуриране * 

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0393/2017) (Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от 
Правилника за дейността)) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

гласуване: 

подновяване на 

мандата на Елке 

Кьониг  

ТГ + 480, 121, 47 

 

 

14. Доклад относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на 

гражданите в Съюз на демократична промяна 

Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0385/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 362, 209, 81 

§ 6 2з повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 310, 293, 41 

§ 9 3з повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ - 297, 327, 25 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 367, 235, 44 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 362, 245, 41 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 - 268, 360, 19 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ - 291, 338, 19 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 315, 330, 2 

§ 25 4з повече от 76 

членове на 

ЕП 

 + 303, 283, 58 

съображение Ж 1з повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 256, 285, 102 

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 286, 355, 9 

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 342, 304, 4 

съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 430, 169, 48 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 3 
 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП: 

съображение Й 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „опустошителното социално-

икономическо въздействие на политиките на бюджетни ограничения,“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Л 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „от някои държави членки, които са 

експулсирали от своята територия граждани на ЕС или са заплашвали да го 

направят;“ 

2-ра част: тези думи 
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съображение М 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „приемането на мерки за строги 

икономии на равнището на ЕС и от държавите членки,“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и на подкрепящите петициите“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „признаването на“ и „трансгранични“  

2-ра част: тези думи 

 
§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „пълния“ и „във всички държави 

членки;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „правно обвързващо законодателство 

относно“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „във връзка с това изразява съжаление 

поради неяснотата и липсата на прозрачност при преговорите по споразумения, 

които, подобно на Трансатлантическото партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ) или Всеобхватното икономическо и търговско 

споразумение (ВИТС), засягат основни аспекти от упражняването на правата, 

свързани с гражданството;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в резултат на политиките на финансови 

ограничения и ограничаването на правата и свободите;“ и „чието нарастване е 

следствие, наред с другото, именно на тези политики на финансови 

ограничения и ограничаването на правата и свободите;“ 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Естебан Гонсалес Понс, Луис де Грандес Паскуал, Роса Естарас Ферагут, Антонио Лопес-

Истурис Уайт, Пилар Аюсо и Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра оттеглиха подписа 

си от изменение 1. 

 

Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Иан Хъджтън, Жорди Соле, Хосу Хуаристи Абаунс, Татяна 

Жданока и Жозеп-Мария Терикабрас също подписаха изменение 1.   

 
 

15. По пътя към цифрова търговска стратегия 

Доклад: Marietje Schaake (A8-0384/2017) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 510, 95, 17 

 


