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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 

ОПР общо предложение за резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от 

изборите за кмет на Кишинев 

Предложения за резолюция: B8-0322/2018, B8-0326/2018, B8-0328/2018, B8-0329/2018, B8-
0330/2018, B8-0332/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0322/2018 

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

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 343, 35, 160 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0322/2018  PPE  ↓  

B8-0326/2018  ECR  ↓  

B8-0328/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0329/2018  S&D  ↓  

B8-0330/2018  ALDE  ↓  

B8-0332/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0322/2018) 
 

 

2. Сомалия 

Предложения за резолюция: B8-0323/2018, B8-0324/2018, B8-0325/2018, B8-0327/2018, B8-
0331/2018, B8-0334/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0323/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, Иняцио Корао, Пиерникола Педичини, Лаура 

Ферара, Фабио Масимо Касталдо) 

§ 10 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0323/2018  ECR  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0324/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0325/2018  S&D  ↓  

B8-0327/2018  ALDE  ↓  

B8-0331/2018  PPE  ↓  

B8-0334/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Разни 

Михаела Шойдрова представи следното устно изменение на § 10: 

„10. приветства работата на UNSOM във всички аспекти, и по-специално относно 

наблюдението на правата на човека в Сомалия, както и решението на Съвета за сигурност на 

ООН за удължаване на нейния мандат до 31 март 2019 г.; приветства усилията, положени от 

Африканския съюз, за постигане на известна стабилност в Сомалия и за организиране на 

преходния политически процес; призовава за по-добър мониторинг и изграждане на 

капацитет от страна на ЕС, за да се гарантира понасянето на отговорност за извършени 

нарушения от AMISOM, особено като се има предвид, че ЕС финансира основния дял от 

мисията; настоятелно призовава AMISOM да изпълни изцяло своя мандат, за да защити 

цивилното население; “ 
 

 

3. Бурунди 

Предложения за резолюция: B8-0333/2018, B8-0335/2018, B8-0336/2018, B8-0337/2018, B8-

0338/2018, B8-0339/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0333/2018 

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

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение М § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Н § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0333/2018  ECR  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0335/2018  S&D  ↓  

B8-0336/2018  EFDD  ↓  

B8-0337/2018  ALDE  ↓  

B8-0338/2018  PPE  ↓  

B8-0339/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 12, съображения М, Н 
 

 

4. Авторското право в рамките на цифровия единен пазар 

Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018) 

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

бележки 

Гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ - 278, 318, 31 

 

Искания за поименно гласуване: Verts/ALE 

  
 

Гласуването беше поискано съгласно член 69в от Правилника за дейността от групите 

Verts/ALE, EFDD и GUE/NGL и следните членове на ЕП: 

Telička, Fjellner, van Baalen, Torvalds, Selimovic, Nagtegaal, Huitema, Auštrevičius, Wikström, von 

Thun und Hohenstein, Toom, Gerbrandy, in‘t Veld, Schaake, van Miltenburg, Jakovčić, Kallas, Radoš, 

Federley, Charanzova, Hirsch, Mlinar, Adaktusson, Hökmark, van Bossuyt, Kariņš, Corazza Bildt, 

Childers, Loones, Demesmaeker, Stevens, Škripek, Žitňanská, Sulík, Dalton, Fotyga, Payne, Kohn, 

Stihler, Jaakonsaari, Sehnalová, Gebhardt, Köster, Westphal, Guteland, Ulvskog, Hedh, Wölken, 

Schuster, Kammerevert, Preuß, Krehl, Geringer de Oedenberg, Gierek, Zemke, Weidenholzer, 

Liberadzki, Van Brempt, Regner, Graswander-Hainz, Freund, Kadenbach, Ujhelyi, Poche, Beňová, 

Poc, Jan Keller, Delvaux, Gomes, von Weizsäcker, Werner, Noichl, Detjen, Preuss, Atkinson, Zijlsta, 

de Graaff, Elissen, Żółtek, Pretzell, Carver, Batten, Coburn, Reid. 
 

 

5. Европейска гражданска инициатива ***I 

Доклад: György Schöpflin (A8-0226/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ + 475, 154, 6 

 

Искания за поименно гласуване: GUE/NGL, ENF, EFDD 

  
 

Разни 

Гласуването беше поискано съгласно член 69в от Правилника за дейността от групите 

Verts/ALE, GUE/NGL, ENF, EFDD и следните членове на ЕП: 

Papadakis, Dalli, Mizzi, Cozzolino, Kyrkos, Cabezón Ruiz, Rozière, Androulakis. 
 

 

6. Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в 

Хърватия * 

Доклад: Jaromír Štětina (A8-0225/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 547, 73, 17 

 

 

7. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 

***I 

Доклад: Kinga Gál (A8-0322/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

363 комисия ПГ + 494, 115, 30 

Съвместна 

декларация 

364 комисия  +  

 

 

 

8. Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS): 

задачи на Европол 
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Доклад: Kinga Gál (A8-0323/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

3 комисия ПГ + 489, 117, 28 

 

 

 

9. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I 

Доклад: Ingeborg Gräßle и Richard Ashworth (A8-0211/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

653 комисия ПГ + 485, 41, 109 

Декларации на 

Комисията 

654 комисия  +  

Съвместна 

декларация 

655 комисия  +  

 

 

 

10. Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 

информационни системи в пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие ***I 

Доклад: Monica Macovei (A8-0404/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

108 комисия ПГ + 541, 71, 20 

 

 

 

11. Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_BG.docx 7 PE 624.848 

Доклад: Daniele Viotti (A8-0247/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 34 GUE/NGL  -  

след § 1 35 GUE/NGL ПГ - 89, 506, 41 

§  ПГ + 369, 251, 14 

устно изменение 

§ 2 6 ENF  -  

§ 3 14 EFDD  -  

§ 4 15 EFDD  -  

след § 4 1 PPE разд.   

1/ПГ + 458, 108, 67 

2/ПГ + 309, 181, 136 

3 S&D ЕГ + 489, 122, 13 

§ 6 7 ENF  -  

16 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 6 36 GUE/NGL  -  

§ 7 8з ENF  -  

33 GUE/NGL  -  

след § 9 37 GUE/NGL  -  

след § 10 17 EFDD ПГ - 268, 330, 28 

§ 16 5 S&D  +  

след § 21 38 GUE/NGL ПГ - 87, 474, 72 

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 28 18 EFDD ПГ - 118, 485, 24 

след § 30 19 EFDD ПГ - 169, 411, 43 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

39 GUE/NGL ЕГ - 244, 383, 4 

след § 31 2 PPE ПГ + 454, 135, 33 

след § 32 40 GUE/NGL ПГ - 72, 521, 30 

41 GUE/NGL ПГ - 72, 520, 26 

42 GUE/NGL ПГ - 53, 542, 30 

43 GUE/NGL ПГ - 72, 525, 26 

след § 36 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL ПГ - 154, 437, 40 

след § 38 27 GUE/NGL ПГ - 99, 467, 58 

28 GUE/NGL  -  

29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL ПГ - 144, 456, 27 

§ 50 4 S&D  +  

§ 52 9 ENF  -  

§ 56 20 EFDD ПГ - 145, 372, 104 

10 ENF ПГ - 125, 446, 42 

§ 57 11 ENF ПГ - 81, 514, 23 

21 EFDD  -  

след § 58 32 GUE/NGL ПГ - 242, 292, 89 

§ 60 12 ENF ПГ - 114, 495, 10 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 60 22 EFDD ЕГ - 254, 368, 8 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

23 EFDD ПГ - 207, 376, 44 

§ 62 13з ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 399, 146, 87 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменение 1 

EFDD: изменения 17, 18, 19, 20, 23 

GUE/NGL: изменения 2, 26, 27, 31, 32, 35, 38, 40, 41, 42, 43 

ENF: изменения 10, 11, 12 

S&D: устни изменения 
 

Искания за гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 6, 25 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL 

§ 60 

1-ва част: „отбелязва общото увеличение в проектобюджета за 2019 г. на разпределените 

бюджетни кредити за децентрализираните агенции с + 10,8 % (без да се вземат 

предвид целевите приходи) и + 259 нови длъжности; приветства факта, че за 

повечето агенции собственият им бюджет се увеличава, докато същевременно 

вноската на ЕС намалява; отбелязва в това отношение, че Парламентът проучва 

понастоящем възможностите за допълнително разширяване на финансирането 

с такси на децентрализираните агенции; отбелязва със задоволство, че на 

агенциите с „нови задачи“ (Европейския орган за ценни книжа и пазари 

(ESMA), Европейската агенция за оперативното управление на 

широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие (eu-LISA) и Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана (Frontex)) е предоставено значително увеличение на 

бюджетните кредити и на длъжностите в щатното разписание; призовава за 

допълнителна финансова подкрепа за агенциите, чиито задачи включват 

предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността; счита, че Европол 

и Евроюст следва да бъдат допълнително укрепени“ 

2-ра част: „и че Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 

следва да получи достатъчно финансиране за преобразуването си в Европейска 

агенция за убежището;“ 

 

ALDE: 

изменение 1 

1-ва част: „приветства стартирането на инициативата „Discover EU“ през 2018 г. и 

раздаването на 15 000 билета Interrail за европейски граждани на 18-годишна 

възраст, както и предложението на Комисията за отпускане на 700 милиона 

евро за МФР за периода 2021 – 2027 г., което се съчетава добре с амбициите на 

ЕС за насърчаване на образователната мобилност, активното гражданство, 

социалното приобщаване и солидарността сред всички млади хора;“ 

2-ра част: „изразява съжаление, че Комисията не е предложила бюджетни кредити за 

2019 и 2020 г.; е решен да продължи подготвителното действие през 2019 и 

2020 г.;“ 
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Разни 

Докладчикът представи следното устно изменение с което се добавя нов параграф след 

параграф 1: 

”1а. „2. подчертава, че ЕС трябва да има водеща роля при прилагането на целите на 

ООН за устойчиво развитие (ЦУР) посредством тяхното включване във всички 

европейски политики;“ 
 

Докладчикът предложи следното устно изменение след изменение 2: 

„40а. приветства искането на Европейския съвет от 28 юни 2018 г. за допълнително 

укрепване на Frontex чрез увеличаване на ресурсите и засилен мандат; изисква 

допълнителна информация за това колко служители ще бъдат изпратени от държавите 

членки и от колко служители се нуждае директно самата агенция; приканва Комисията да 

адаптира съответно своя проектобюджет в есенното писмо за внасяне на корекции; 

приветства също така допълнителните 45,6 милиона евро, отпуснати на Гърция и Испания в 

подкрепа на управлението на миграционния поток на техните територии; подчертава, че 

ефективният граничен контрол трябва да бъде придружен от подходяща грижа за 

пристигащите мигранти.“ 
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12. Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото 

събрание на ООН 

Доклад: Eugen Freund (A8-0230/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква в) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква ж 1 EFDD ПГ - 98, 518, 7 

§ 1, буква з 2 EFDD ПГ - 57, 537, 17 

§ 1, буква и 3з EFDD ПГ - 72, 489, 56 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 434, 158, 25 

§ 1, буква й 4з EFDD ПГ - 133, 470, 14 

§ 1, буква н 5з EFDD ПГ - 67, 531, 18 

§ 1, буква р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква т § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1, буква ч § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ - 286, 289, 32 

2/ЕГ + 289, 287, 32 

3/ПГ - 267, 304, 36 

§ 1, буква щ 6з EFDD ПГ - 44, 546, 16 

§ 1, буква аа § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 1, буква ат 7 EFDD ПГ - 118, 469, 17 

§ 1, буква аао § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 248, 5 

§ 1, буква аап § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 432, 127, 46 

2/ПГ + 371, 174, 48 

3/ПГ + 552, 31, 14 

4/ПГ + 416, 132, 52 

5/ПГ + 368, 204, 33 

§ 1, буква абм 

 

8 EFDD ПГ - 142, 460, 9 

§ оригинален 

текст 

ПГ - 269, 324, 17 

гласуване: препоръка (целия текст) ПГ + 390, 103, 110 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: § 1, буква и (2-ра част) 

PPE: § 1, буква ч (3-та част) § 1, буква абм 

S&D: § 1, буква аап 
 

Искания за гласуване поотделно 

EFDD: § 1, буква т 

PPE: § 1, буква абм 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 1, буква в) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и отговорността за защита (ОЗЗ)“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква и 

1-ва част: „да удвои усилията за реформиране в частност на СС на ООН, по-специално 

чрез значително ограничаване или чрез регулиране на използването на правото 

на вето, особено в случаите, когато са налице доказателства за военни 

престъпления и за престъпления срещу човечеството, препятствали процеса на 

вземане на решения и чрез промяна в състава на неговите членове, за да бъде 

отразен по-добре съвременният глобален ред“ 
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2-ра част: „наред с другото, чрез предоставяне на постоянно място на Европейския 

съюз;“ 

 
 

§ 1, буква р 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да подчертае, че в случай че дадена 

държава не е в състояние или не желае да изпълни отговорността си да 

осигурява защита, тази отговорност се поема от международната общност, 

включително от страна на всички постоянни членове на СС на ООН, и изцяло с 

участието на други основни държави с бързо развиваща се икономика и 

развиващи се държави, а онези, които нарушават международното право – да 

бъдат съответно съдени;“ и „да призове ЕС да насърчи държавите с бързо 

развиваща се икономика и развиващите се държави да се присъединят към 

международната общност в нейните действия, свързани с ОЗЗ;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква аа 

1-ва част: „да продължи да призовава за пълно зачитане на суверенитета, международно 

признатите граници и териториалната цялост на Грузия, Молдова и Украйна в 

светлината на нарушенията на международното право в тези области; да 

подкрепи и съживи дипломатическите усилия за мирно и устойчиво уреждане 

на тези текущи и замразени конфликти;“ 

2-ра част: „настоятелно да призове международната общност да прилага напълно 

политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим;“ 

 

PPE: 

§ 1, буква ч 

1-ва част: „да действа в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз относно 

Западна Сахара“ 

2-ра част: „и 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;“ 

3-та част: „да настоява за предоставянето на Мисията на ООН за референдум в Западна 

Сахара (MINURSO) на мандат по въпросите на правата на човека в 

съответствие с всички други мироопазващи мисии на ООН;“ 

 
§ 1, буква аао 

1-ва част: „да увеличи усилията си в рамките на международния алианс срещу 

търговията със стоки, използвани с цел изтезания, създаден съвместно от ЕС и 

регионални партньори;“ 

2-ра част: „да създаде международен фонд за подкрепа на държавите в разработването и 

прилагането на законодателство, с което се забранява търговията със стоки, 

които биха могли да бъдат използвани за изтезание и смъртно наказание; да 

подкрепи въвеждането на международен инструмент за забрана на търговията 

с такива стоки, като използва опита от Регламент (ЕО) № 1236/2005 по този 

въпрос;“ 

 
§ 1, буква аап 

1-ва част: „да гарантира достъп на жените до семейно планиране и до пълен набор от 

публични и универсални услуги и права в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве, включително до модерна контрацепция“ 

2-ра част: „и безопасен и законен аборт;“ 
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3-та част: „подчертава факта, че всеобщият достъп до здравеопазване, в частност до 

сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права, е основно право 

на човека,“ без думите „в частност до сексуално и репродуктивно здраве и 

свързаните с това права“ 

4-та част: „в частност до сексуално и репродуктивно здраве и свързаните с това права“ 

5-та част: „като по този начин противодейства на „правилото за глобално блокиране“, 

което беше възстановено от правителството на САЩ в началото на 2017 г.;“ 
 

 

13. Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по 

нейните граници 

Предложения за резолюция: B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-
0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0315/2018 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 455, 100, 29 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0315/2018  PPE  ↓  

B8-0316/2018  S&D  ↓  

B8-0317/2018  ECR  ↓  

B8-0318/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0319/2018  ALDE  ↓  

B8-0320/2018  EFDD  ↓  

B8-0321/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL, PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0315/2018) 
 

 

14. Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на 

хуманитарната помощ 

Предложение за резолюция: B8-0314/2018 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0314/2018 (комисия LIBE) 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 3 5 ENF ПГ - 73, 488, 14 

§ 4 10 PPE ЕГ + 255, 121, 199 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след § 4 9 PPE  -  

§ 5 6 ENF  -  

§ 6 7 ENF  -  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Позовавания 4 - 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение В 1 ENF  -  

съображение Г 2 ENF  -  

съображение Д 3 ENF  -  

след съобр. Д 4 ENF  -  

след съображение Е 8 PPE ЕГ - 262, 289, 19 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 5 
 

Искания за гласуване поотделно 

ENF: §§ 2, 4, 7, позовавания 4, 10 
 

 

15. Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в 

отношенията между ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция: B8-0305/2018 



P8_PV(2018)07-05(VOT)_BG.docx 16 PE 624.848 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0305/2018 

(комисия LIBE) 

§ 1 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 327, 219, 12 

§ 7 1 PPE  -  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 327, 221, 4 

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 329, 216, 9 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 321, 219, 11 

3 +  

§ 23 2 PPE ЕГ - 237, 302, 17 

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 343, 205, 6 

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 308, 233, 18 

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 335, 209, 9 

§ 34 3 PPE  -  

§ 35 4 PPE  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение О § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 320, 219, 12 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 303, 223, 29 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

Искания за гласуване поотделно 

PPE: §§ 1, 19, 24, 27, 28, съображение О 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 12 

1-ва част: „с оглед на неотдавнашните разкрития на злоупотреба с лични данни от страна 

на предприятия, сертифицирани съгласно Щита за личните данни, например 

Фейсбук и „Кеймбридж Аналитика“, призовава органите на САЩ, отговарящи 

за прилагането на Щита за личните данни, да предприемат незабавно действия 

при подобни разкрития при пълно спазване на дадените уверения и поетите 

ангажименти с цел да се подкрепят действащите договорености относно Щита 

за личните данни и при необходимост, такива дружества да бъдат извадени от 

списъка по Щита за личните данни; призовава също така компетентните 

органи на ЕС за защита на данните да проучват подобни разкрития и ако е 

целесъобразно, да спират или забраняват предаването на данни съгласно Щита 

за личните данни; “ 

2-ра част: „счита, че разкритията ясно показват, че Щитът за личните данни не осигурява 

адекватна закрила на правото на защита на данните;“ 

 
§ 22 

1-ва част: „изразява съжаление, че САЩ не се възползваха от възможността, 

предоставена от неотдавнашното удължаване на срока на прилагане на 

раздел 702 от Закона за наблюдение на чуждите разузнавателни служби, за 

включване на гаранциите, предвидени в Президентска директива 28;“ " 

2-ра част: „призовава за доказателства и правно обвързващи ангажименти, които да 

гарантират, че събирането на данни съгласно раздел 702 от Закона за 

наблюдение на чуждите разузнавателни служби не е безразборно и че достъпът 

не се извършва на общо основание (събиране на масиви от данни), обратно на 

предвиденото в Хартата на основните права на Европейския съюз; “ 
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3-та част: „отбелязва обяснението на Комисията в работния документ на нейните служби, 

че наблюдението съгласно раздел 702 от Закона за наблюдение на чуждите 

разузнавателни служби винаги се основава на критерии за подбор и 

следователно не дава възможност за събиране на масиви от данни; 

следователно се присъединява към призивите, отправени от Работната група по 

член 29 за актуализиран доклад от Надзорния съвет по въпросите на 

неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи относно 

определението на „целите“, относно „избора на критериите за подбор“ и 

относно конкретния процес на прилагане на критериите за подбор в контекста 

на програмата UPSTREAM с цел изясняване и оценяване на това дали в този 

контекст се осъществява достъп до масиви от лични данни; изразява 

съжаление, че физическите лица от ЕС са изключени от допълнителната 

закрила, предоставена с удължаването на срока на прилагане на раздел 702 от 

Закона за наблюдение на чуждите разузнавателни служби; изразява съжаление, 

че удължаването на срока на прилагане на раздел 702 съдържа няколко 

изменения, които са с чисто процедурен характер и не са насочени към най-

проблемните въпроси, както беше посочено и от Работната група по член 29; 

призовава Комисията да се отнесе сериозно към анализа на раздел 702 от 

Закона за наблюдение на чуждите разузнавателни служби, който предстои да 

бъде осъществен от Работната група по член 29, и да предприеме съответни 

действия;“ 

 
§ 26 

1-ва част: „изразява загриженост във връзка с последиците от Изпълнителна 

заповед 13768 относно „Повишаване на обществената безопасност във 

вътрешните работи на Съединените щати“ (Enhancing Public Safety in the 

Interior of the United States) за съдебните и административните средства за 

защита за физически лица в САЩ, тъй като защитата съгласно Закона за 

неприкосновеността на личния живот вече не се прилага за лицата, които не са 

граждани на САЩ; отбелязва позицията на Комисията, че оценката на 

адекватността не се основава на защитата съгласно Закона за 

неприкосновеността на личния живот и че следователно тази изпълнителна 

заповед не засяга Щита за личните данни;“ 

2-ра част: „счита, че чрез Изпълнителна заповед 13768 все пак се показва намерението на 

изпълнителната власт на САЩ да отмени гаранциите за защита на данните, 

предоставени преди това на гражданите на ЕС, и да не спази ангажиментите, 

поети към ЕС по време на президентския мандат на Обама;“ 

 

 
 

§ 31 

1-ва част: „призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки, за да 

гарантира, че Щитът за личните данни ще бъде в пълно съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/679, който се прилага от 25 май 2018 г., както и с Хартата 

на основните права на Европейския съюз“ 

2-ра част: „така че адекватността да не води до пропуски или конкурентно предимство на 

дружествата от САЩ;“ 
 

 

16. Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното 

законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция: B8-0306/2018 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0306/2018 

(комисия PETI) 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 294, 231, 6 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 276, 232, 15 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 305, 222, 7 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 470, 43, 26 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: окончателно гласуване 
 

Искания за гласуване поотделно 

PPE: § 4 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 5 

1-ва част: „подчертава колко е важно да се предостави адекватно равнище на защита на 

личните данни, предадени на САЩ съгласно FATCA, при пълно съответствие с 

националното законодателство и законодателството на ЕС в областта на 

защитата на данните; призовава държавите членки да направят преглед на 

своите междуправителствени споразумения и при необходимост да ги изменят, 

за да ги приведат в съответствие с правата и принципите на Общия регламент 

относно защитата на данните; призовава настоятелно Комисията и 

Европейския комитет по защита на данните незабавно да разследват всяко 

нарушение на правилата на ЕС за защита на данните от страна на държави 

членки, чието законодателство позволява прехвърлянето на лични данни на 

администрацията по приходите на САЩ за целите на FATCA“ 

2-ра част: „и да започнат производства за установяване на неизпълнение на задължения 

от държава членка срещу държави членки, които не правоприлагат адекватно 

правилата на ЕС за защита на данните;“ 

 
§ 8 

1-ва част: „изразява съжаление във връзка с липсата на реципрочност на 

междуправителствените споразумения, подписани от държавите членки, 

особено що се отнася до обхвата на обменяната информация, който е по-голям 

за държавите членки, отколкото за САЩ;“ 
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2-ра част: „призовава всички държави членки колективно да преустановят прилагането на 

междуправителствените си споразумения (или обмена на всяка информация, 

различна от отнасящата се до сметки, притежавани в ЕС от граждани на САЩ, 

пребиваващи в САЩ) до момента, в който САЩ се съгласят на многостранен 

подход спрямо автоматичния обмен на информация или чрез отмяна на FATCA 

и присъединяване към общия стандарт за предоставяне на информация, или 

чрез предоговаряне на FATCA на обща за ЕС основа и с идентични задължения 

за реципрочно споделяне от двете страни на Атлантика;“ 
 

 

17. Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия 

Доклад: Иржи Мащалка (A8-0231/2018) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 398, 78, 44 

 


