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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ Приема се: 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттеглено 

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 

ОПР общо предложение за резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма  

Предложение на Председателския съвет 

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

бележки 

Одобрение без гласуване 

 

 

2. Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от 

херинга в Балтийско море 

Доклад: Alain Cadec (A8-0149/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 534, 41, 28 

 

 

3. Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран 

текст)***I 

Доклад: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 602, 22, 7 

 

 

4. Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, 

Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за 

преференции на ЕС*** 

Препоръка Tiziana Beghin (A8-0151/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 582, 28, 18 
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5. Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, 

Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за 

преференции на ЕС*** 

Препоръка Tiziana Beghin (A8-0152/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 590, 32, 17 

 

 

 

6. Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, 

борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху 

добавената стойност 

Доклад: Miguel Viegas (A8-0147/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 585, 12, 41 

 

 

7. Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на 

рибарството на ЕС 

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 604, 39, 6 

 

 

8. Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски 

стопани след реформата от 2013 г. 

Доклад: Nicola Caputo (A8-0157/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 472, 34, 136 
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9. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните 

дейности, свързани с тези запаси 

Доклад: Ulrike Rodust (A8-0263/2017) 

Относно 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 

105 GUE/NGL  -  

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

103 комисия ПГ + 520, 131, 9 

Съвместни изявления 104 комисия  +  

Проект на законодателен акт  

Целият текст 103СЧ комисия  ↓  

Член 4, § 4 102з= 

107з= 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

103СЧ комисия  ↓  

Съображение 12 106 GUE/NGL  ↓  

103СЧ комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

 
 

 

10. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I 

Доклад: Elisabeth Morin-Chartier и  Agnes Jongerius (A8-0319/2017) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

39 комисия ПГ + 456, 147, 49 
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изявление на 

Комисията 

55 комисия  +  

Проект на законодателен акт  

Целият текст 39СЧ комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1-4 

6-10 

12 

14-26 

30-38 

комисия  ↓  

Член 1, преди точка 1 50rev ECR  ↓  

Член 1, §1, точка 1 

Директива 96/71/ЕО 

След член 2 

27 комисия  ↓  

Член 1, §1, точка 2, 

подточка а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, § 1, алинея 1, 

буква в 

46 ENF  ↓  

Член 1, §1, точка 2, 

подточка а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, § 1, подточка 

2 (понятието 

заплащане) 

47 ENF  ↓  

39СЧ комисия  ↓  

28СЧ комисия  ↓  

Член 1, §1, точка 2, 

подточка а 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, § 1, след 

алинея 3а 

48 ENF  ↓  

Член 1, §1, точка 2, 

подточка б 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, след § 1 

49 ENF  ↓  

39СЧ комисия  ↓  

29 комисия  ↓  

Член 1, §1, точка 2, 

подточка б 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, след § 1, под-

§ 4 

39СЧ комисия ПГ ↓  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Член 1, §1, точка 2, 

подточка д 

Директива 96/71/ЕО 

Член 3, § 8 

39СЧ комисия  ↓  

След съображение 3 

(предложение на 

Комисията) 

5 комисия  ↓  

39СЧ комисия  ↓  

40 ENF  ↓  

След съображение 5 

(предложение на 

Комисията) 

41 ENF  ↓  

42 ENF  ↓  

Съображение 8 

(предложение на 

Комисията) 

43 ENF  ↓  

39СЧ комисия  ↓  

11 комисия  ↓  

Съображение 10 

(предложение на 

Комисията) 

44 ENF  ↓  

13 комисия  ↓  

39СЧ комисия  ↓  

След съображение 14 

(предложение на 

Комисията) 

45 ENF  ↓  

След съображение 7 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1 ↓  

2/ПГ ↓  

Съображение 10 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2 ↓  

Съображение 11 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1 ↓  

2 ↓  

Съображение 16 

(изменение 39) 

39СЧ комисия ПГ ↓  
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Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение 17 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2 ↓  

Съображение 19 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2 ↓  

Съображение 23 

(изменение 39) 

39СЧ комисия ПГ ↓  

Съображение 26 

(изменение 39) 

39СЧ комисия разд.   

1 ↓  

2/ПГ ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 39 СЧ (съображения 7(2-ра част), 10(1-ва част), 16, 17(1-ва част), 

19(1-ва част), 23, 26 (2-ра част)) 

 изменение 39 СЧ (член 1, §1, точка 2, подточка б, член 3, след §1, под-§ 4 

(“Когато посоченото в член 1, параграф 1 предприятие заменя командирован 

работник ... периодите на командироване на съответните отделни работници.“)) 

  
 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 38 

членове на ЕП: 

изменения 11, 27 

 изменение 39 СЧ (съображение 10) 

 изменение 39 СЧ (член 1, §1, точка 2, подточка б, член 3, След §1 („1а. Когато 

действителната продължителност на дадено командироване ... адресът(ите) на 

работното място.“;“)) 

  

 изменение 39 СЧ (член 1, §1, точка 2, подточка д, член 3, § 8 („параграф 8, 

втора алинея ... които се намират в подобно положение.“;“)) 

  
 

Искания за разделно гласуване 

 
ENF: 

изменение 39 СЧ (съображение 7) 
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1-ва част: „Принципът на равното третиране и забраната на всякаква дискриминация на 

основание националност са залегнали в правото на Съюза още с учредителните 

договори. Принципът на равното заплащане е въведен чрез вторичното 

законодателство не само по отношение на жените и мъжете, но и по отношение 

на служителите със срочни договори и сравнимите с тях постоянни служители, 

както и по отношение на работниците на непълно и пълно работно време и по 

отношение на работниците, наети чрез агенции за временна заетост, и 

сравнимите с тях работници на предприятието ползвател. „ 

2-ра част: „Тези принципи включват забраната на всякакви мерки, които могат да 

представляват непряка дискриминация въз основа на националността. При 

прилагането на тези принципи трябва да се взема предвид приложимата 

съдебна практика на Съда на Европейския съюз.“ 

 
изменение 39 СЧ (съображение 10) 

1-ва част: „Командироването има временен характер и командированият работник 

обикновено се завръща в страната си на произход след приключване на 

работата, за която е бил командирован.“ 

2-ра част: „Същевременно с оглед на голямата продължителност на някои командировки 

и като се отчита връзката между пазара на труда на приемащата държава и 

работниците, командировани за такива продължителни периоди, е необходимо 

да се предвиди, че в случай на командироване за повече от 12 месеца 

приемащите държави следва да направят необходимото предприятията, които 

командироват работници на тяхна територия, да гарантират допълнителни 

условия на работа, които да се прилагат задължително за работниците в 

държавата членка, в която се извършва работата. Този период следва да бъде 

удължаван въз основа на аргументирано уведомление от доставчика на 

услуги.“ 

 
изменение 39 СЧ (съображение 17) 

1-ва част: „Когато се сравняват възнаграждението, платено на командирования работник, 

и възнаграждението, дължимо в съответствие с правото и/или практиката на 

държавите членки, на чиято територия е командирован работникът, следва да 

се взема предвид брутният размер на възнаграждението. Следва да бъдат 

сравнени общите брутни размери на възнаграждението, а не отделните 

елементи на възнаграждението, определени за задължителни, както е 

предвидено в член 3, параграф 1.“ 

2-ра част: „С цел да се гарантира прозрачност и да се подпомогнат компетентните органи 

при извършването на проверките и контрола, е необходимо обаче елементите, 

които са част от възнаграждението, да могат да бъдат достатъчно подробно 

идентифицирани съгласно националното право и практика на изпращащата 

държава членка. Както е предвидено в член 3, параграф 7 от Директива 

96/71/ЕО, специалните надбавки, свързани с командироването, следва да се 

смятат за част от възнаграждението. Поради това тези надбавки следва да се 

вземат предвид при сравнението, освен ако касаят разходи, които фактически 

са били направени във връзка с командироването, като пътни разходи, разходи 

за храна и квартирни разходи.“ 

 
изменение 39 СЧ (съображение 19) 
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1-ва част: „Елементите на възнаграждението и другите условия на работа съгласно 

националното право или колективни трудови договори, посочени в член 3, 

параграф 8, следва да бъдат ясни и прозрачни за всички доставчици на услуги и 

командировани работници. Следователно е оправдано, в допълнение към 

изискванията съгласно член 5 от Директива 2014/67/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета, на държавите членки да бъде наложено задължението 

да публикуват съставните елементи на възнагражденията и допълнителните 

условия на работа съгласно член 3, параграф 1а на единния уебсайт, предвиден 

в член 5 от Директива 2014/67/ЕС, тъй като прозрачността и достъпът до 

информация са от решаващо значение за правната сигурност и 

правоприлагането. Всяка държава членка следва да гарантира, че нейният 

уебсайт съдържа точна информация и се актуализира редовно.“ 

2-ра част: „Всички санкции по отношение на доставчик на услуги за неспазване на 

условията на работа, които да се гарантират на командированите работници, 

следва да се определят пропорционално, като се има предвид по-специално 

дали информацията на единния национален уебсайт относно условията на 

работа се предоставя при спазване на член 5 от Директива 2014/67/ЕС, като се 

зачита автономността на социалните партньори.“ 

 
изменение 39 СЧ (съображение 26) 

1-ва част: „В Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета8 относно 

работа чрез агенции за временна заетост е залегнал принципът, че основните 

условия на работа и заетост, приложими към работниците, наети чрез агенции 

за временна заетост, следва да бъдат най-малкото тези, които биха се прилагали 

за тези работници, ако те бяха наети от предприятието ползвател за заемане на 

същото работно място. Този принцип следва да се прилага и за работниците, 

наети чрез агенции за временна заетост и командировани в друга държава 

членка. В случаите, когато се прилага този принцип, предприятието ползвател 

следва да уведоми агенцията за временна заетост относно условията на труд и 

възнаграждението, които прилага по отношение на своите работници. При 

определени условия държавите членки могат да предвидят изключения от 

принципа на равно третиране/равно заплащане по член 5, параграфи 2 и 3 от 

Директивата относно работа чрез агенции за временна заетост. При 

прилагането на такова изключение агенциите за временна заетост не се 

нуждаят от информация за условията на труд на предприятието ползвател и 

съответно изискването за информация не следва да се прилага. Практиката 

показва, че работници, наети чрез агенция за временна заетост за работа в 

предприятие ползвател, понякога биват изпращани в друга държава членка в 

контекста на предоставянето на услуги. Закрилата на тези работници следва да 

бъде гарантирана.“ 

2-ра част: „Държавите членки следва да гарантират, че предприятието ползвател 

информира агенцията за временна заетост относно командированите 

работници, които временно работят в държава членка, различна от държавата 

членка, в която са били командировани, за да се даде възможност на 

работодателя да приложи, по целесъобразност, условията на работа, които са 

по-благоприятни за командирования работник.“ 

 

повече от 38 членове на ЕП 

изменение 39 СЧ (съображение 11) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и в случаи, когато командировката 

надвишава 12 месеца. Поради това всяка разпоредба, приложима за работници, 

командировани в рамките на командировка, надхвърляща 12 месеца, трябва да 

е съвместима с тази свобода.“ 

2-ра част: тези думи 
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Разни: 

Изменения 51, 52, 53, 54 бяха оттеглени. 
 

 

11. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на 

Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в 

южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I 

Доклад: Linnéa Engström (A8-0377/2017) 

Относно Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

27 комисия ПГ + 509, 59, 13 

 

 

 

12. Устойчиви финанси 

Доклад: Molly Scott Cato (A8-0164/2018) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 455, 87, 92 

 

 

 

13. Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. 

Доклад: Jytte Guteland (A8-0161/2018) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 501, 93, 42 

 


