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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. Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с 

Харта 97 

Предложения за резолюция: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-
0455/2018, B8-0457/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0451/2018 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед 

Мансур 

Предложения за резолюция: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-
0467/2018, B8-0469/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0456/2018  

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Анна Мария Кораца Билд, Амджад Башир, 

Моника Маковей) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 322, 220, 56 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: окончателно гласуване [RC-B8-0456/2018] 
 

Разни: 

Фредерик Рийс оттегли подписа си от предложението за резолюция B8-0462/2018, както и от 

общото предложение за резолюция RC-B8-0456/2018. 

Патрисия Лалонд и Амджад Башир оттеглиха подписите си от общото предложение за 

резолюция RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския 

автономен регион 

Предложения за резолюция: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-
0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0460/2018 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки 
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Доклад: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 534, 54, 15 

 

 

5. Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие 

(Евроюст) ***I 

Доклад: Axel Voss (A8-0320/2017) 

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 

195 EFDD  -  

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

196 комисия ПГ + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I 

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

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 

146 EFDD  -  

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

145 комисия ПГ + 531, 51, 26 
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7. Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I 

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

47 комисия ПГ + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните 

корпорации във връзка с правата на човека 

Предложения за резолюция: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0443/2018 

(комисия DEVE) 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 287, 249, 66 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 284, 247, 71 

3/ЕГ + 283, 249, 71 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 281, 258, 66 

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ + 301, 288, 17 

Предложение за резолюция B8-0472/2018 

(ECR) 

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0473/2018 

(PPE) 

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  

Предложение за резолюция B8-0474/2018rev 

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

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  

 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

1-ва част: „потвърждава спешната необходимост от ефективни и съгласувани действия на 

всички равнища, включително на национално, европейско и международно 

равнище, за да се отговори ефективно на нарушенията на правата на човека от 

транснационални корпорации, да се осигури достъп до правни средства за 

защита, да се разрешат правните проблеми, произтичащи от транснационалния 

характер на дейността на стопанските предприятия и транснационалните 

корпорации, все по-сложния характер на глобалните вериги за създаване на 

стойност и извънтериториалното измерение на транснационалните компании, 

както и свързаната с това несигурност по отношение на отговорността за 

нарушенията на правата на човека;“ 
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2-ра част: „потвърждава необходимостта от цялостно изпълнение на 

извънтериториалните задължения на държавите, в съответствие с принципите 

от Маастрихт и въз основа на различни инструменти на Съвета на Европа, по-

специално Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); в по-широк 

план настоятелно призовава ЕС да предприеме инициативи за подобряване на 

достъпа до правни средства за защита в извънтериториални случаи в 

съответствие с препоръките, съдържащи се в становището на Агенцията за 

основните права от 2017 г.;“ 

 
§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „признаването на извънтериториалните 

задължения на държавите по отношение на правата на човека“ и „както и 

създаването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за надзор и 

правоприлагане“ 

2-ра част: „признаването на извънтериториалните задължения на държавите по 

отношение на правата на човека“ 

3-та част: „както и създаването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за 

надзор и правоприлагане“ 

 
§ 19 

1-ва част: „отново отправя призив към ЕС и неговите държави членки за тяхното 

действително и конструктивно участие в междуправителствения процес“ 

2-ра част: „с цел изпълнението на мандата на OEIGWG; подчертава първостепенното 

значение на конструктивния принос на ЕС за постигането на обвързващо 

споразумение, което ефективно ще разглежда въпроса за корпоративната 

отговорност за нарушения на правата на човека и свързаните с това 

предизвикателства“ 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

1-ва част: „потвърждава спешната необходимост от ефективни и съгласувани действия на 

всички равнища, включително на национално, европейско и международно 

равнище, за да се отговори ефективно на нарушенията на правата на човека от 

страна на транснационални корпорации, да се осигури достъп до правни 

средства за защита, да се разрешат правните проблеми, произтичащи от 

транснационалния характер на дейността на стопанските предприятия и 

транснационалните корпорации, нарастващата сложност на глобалните вериги 

за създаване на стойност и извънтериториалното измерение на 

транснационалните компании, както и свързаната с това несигурност по 

отношение на отговорността за нарушенията на правата на човека“ 

2-ра част: „потвърждава необходимостта от цялостно изпълнение на 

извънтериториалните задължения на държавите в съответствие с принципите 

от Маастрихт и въз основа на множеството инструменти на Съвета на Европа, 

по-специално Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); в по-

широк план настоятелно призовава ЕС да предприеме инициативи за 

подобряване на достъпа до правни средства за защита в извънтериториални 

случаи в съответствие с препоръките, съдържащи се в становището на 

Агенцията за основните права от 2017 г.“ 

 
§ 14 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „признаване на извънтериториалните 

задължения на държавите в областта на правата на човека“ и „и установяването 

на международни съдебни и извънсъдебни механизми за контрол и изпълнение 

на присъдите“ 

2-ра част: „признаване на извънтериториалните задължения на държавите в областта на 

правата на човека“ 

3-та част: „и установяването на международни съдебни и извънсъдебни механизми за 

контрол и изпълнение на присъдите“ 

 

§ 19 

1-ва част: „отново отправя призив към ЕС и неговите държави членки за тяхното 

действително и конструктивно участие в междуправителствения процес“ 

2-ра част: „с цел изпълнението на мандата на OEIGWG; подчертава първостепенното 

значение на конструктивния принос на ЕС за постигането на обвързващо 

споразумение, което ефективно ще разглежда въпроса за корпоративната 

отговорност за нарушения на правата на човека и свързаните с това 

предизвикателства;“ 
 

 

9. Положението в Йемен 

Предложения за резолюция: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-
0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 546, 41, 10 

2/ПГ + 353, 217, 33 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0444/2018  ECR  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 20 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 23 

1-ва част: „запазва си правото да разглежда отново въпроса до постигането на решение 

посредством преговори; възлага на подкомисията по правата на човека да 

наблюдава развитието на правата на човека в Йемен“ 

2-ра част: „и да изготви доклад относно извършените в страната нарушения на правата на 

човека и гражданските права“ 

 

PPE: 

§ 20 

1-ва част: „призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното 

хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява по-

специално необходимостта от строго прилагане от всички държави – членки на 

ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; припомня в 

тази връзка резолюциите на Парламента относно положението в Йемен от 25 

февруари 2016 г. и 30 ноември 2017 г.“ 

2-ра част: „настоятелно призовава в този контекст всички държави – членки на ЕС, да се 

въздържат от продажба на оръжия и всякакво военно оборудване на Саудитска 

Арабия, ОАЕ и който и да било член на международната коалиция, както и на 

правителството на Йемен и на други страни в конфликта“ 

 

PPE, ECR: 

съображение У 

1-ва част: „като има предвид, че по-голямата част от ударите, провеждани от 

въоръжените сили на САЩ в Йемен, са смъртоносни нападения от безпилотни 

летателни апарати;“ 

2-ра част: „като има предвид, че решението за включване на някои лица в списъците с 

целите на операциите с безпилотни летателни апарати се взема често без 

съдебно разпореждане или съдебна заповед; като има предвид, че насочването 

на нападенията към определени лица и последващото им елиминиране може да 

се разглежда при определени обстоятелства като извънсъдебна екзекуция;“ 
 

 

10. Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС 
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Предложение за резолюция: B8-0400/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0400/2018 

(комисия CONT) 

§ 1 § оригинален 

текст 

ПГ + 473, 100, 28 

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ + 445, 131, 23 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 433, 155, 14 

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 485, 74, 33 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 448, 132, 16 

2/ПГ + 380, 187, 19 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 410, 84, 77 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 8, 12 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да обмисли възможността за 

прехвърляне на отговорностите на митническите органи от национално 

равнище към равнището на ЕС с цел“ 

2-ра част: тези думи 

 


