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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
38+ членове на ЕП нисък праг (най-малко 38 членове на ЕП)
76+ членове на ЕП среден праг (най-малко 76 членове на ЕП)
151+ членове на ЕП висок праг (най-малко 151 членове на ЕП)
ТГ тайно гласуване
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1. Азербайджан, и по-специално случая на Мехман Хюсеинов

Предложения за резолюция: B8-0056/2019, B8-0058/2019, B8-0059/2019, B8-0061/2019, B8-
0063/2019, B8-0064/2019, B8-0066/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0056/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)

гласуване: резолюция (целия текст), 
включително съображения Б и В, във вида, в 

който са предложени за устна промяна

ПГ + 533, 28, 36

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0056/2019 Verts/ALE ↓

B8-0058/2019 EFDD ↓

B8-0059/2019 ECR ↓

B8-0061/2019 GUE/NGL ↓

B8-0063/2019 ALDE ↓

B8-0064/2019 S&D ↓

B8-0066/2019 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
S&D: окончателно гласуване

Разни

Моника Маковей (групата ECR) е също сред подписалите общото предложение за резолюция 
RC-B8-0056/2019.

Ребека Хармс предложи устна промяна на съображения Б и В, както следва:

„Б. като има предвид, че г-н Хюсеинов, който предстои да бъде освободен през март 2019 г., 
очаква евентуално допълнително наказание лишаване от свобода от 5 до 7 години, по 
обвинения в  „упражняване на насилие, което не е опасно за живота или здравето на служители 
на институция за изпълнение на наказателни мерки или на следствени изолационни 
помещения“ съгласно на член 317.2;“
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„В. като има предвид, че г-н Хюсеинов е обвинен в нападение над надзирател в затвора, 
извършено на 26 декември 2018 г. с цел избягване на рутинна проверка;  като има предвид, 
че след като е обвинен в извършването на това нападение, той е поставен в условия на строг 
тъмничен режим без право да се среща със своя адвокат;  като има предвид, че на 28 
декември г-н Хюсеинов започва гладна стачка в знак на протест срещу опитите за 
удължаване на присъдата му и срещу евентуално повдигане на нови обвинения;  като има 
предвид, че на 30 декември здравословното състояние на блогъра се влошава и той изгубва 
съзнание;  като има предвид, че по настояване на неговите роднини той е спрял гладната 
стачка и е започнал да приема течности;  като има предвид, че на 11 януари 2019 г. 
делегацията на ЕС в Азербайджан успя да го посети и получи потвърждение, че той 
получава медицинска помощ;“

2. Судан

Предложения за резолюция: B8-0053/2019, B8-0054/2019, B8-0055/2019, B8-0057/2019, 
B8-0060/2019, B8-0062/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0053/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL)

гласуване: резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0053/2019 ECR ↓

B8-0054/2019 GUE/NGL ↓

B8-0055/2019 Verts/ALE ↓

B8-0057/2019 ALDE ↓

B8-0060/2019 S&D ↓

B8-0062/2019 PPE ↓

3. Програма за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрената 
централа „Игналина“ в Литва *

Доклад: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

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

единно гласуване ПГ + 569, 17, 32
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4. Годишен доклад относно контрола на финансовите дейности на ЕИБ за 
2017 г.

Доклад: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

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

единно гласуване ПГ + 498, 87, 38

5. Трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и 
предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти 
и войни

Доклад: Pavel Svoboda (A8-0465/2018)

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

единно гласуване ПГ + 544, 62, 20

6. Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I

Доклад: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

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

гласуване: решение 
за започване на 

междуинституционал
ни преговори

ПГ + 502, 112, 9

Искания за поименно гласуване
ECR: окончателно гласуване

Разни
Гласуване, поискано съгласно член 69в от Правилника за дейността, от групата ECR и 
членовете на ЕП Мари-Кристин Бутоне и Филип Лоазо
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7. Установяване на многогодишен план за риболовните дейности, 
експлоатиращи запасите от дънни видове в западната част на Средиземно 
море ***I

Доклад: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

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

гласуване: решение 
за започване на 

междуинституционал
ни преговори

ПГ + 413, 181, 32

Искания за поименно гласуване
S&D: окончателно гласуване

Разни
Гласуването беше поискано от групите Verts/ALE и ALDE съгласно член 69в от 
Правилника за дейността.

8. Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки ***I

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial и  Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
отхвърляне на 

предложението на 
Комисията

74=
75=
78=

EFDD
ENF

най-малко 38 
членове на 

ЕП

ПГ - 147, 440, 36

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-28
30-35
37-44
46-56
62-68

комисия ЕГ + 421, 169, 23

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

36 комисия ПГ + 403, 189, 20

72 Verts/ALE -член 2, параграф 1, 
буква а

29 комисия +

след член 2 81 GUE/NGL -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

73 Verts/ALE -

69 ALDE -

след член 3

45 комисия +

член 4, § 1, буква а, 
след подточка 2

82 GUE/NGL -

70 Verts/ALE -член 4, § 1, буква б, 
след подточка 6

71 Verts/ALE -

57-61з комисия +

76 ENF ↓

член 5, §§ 7 и8

77 ENF ↓

съображение 7 79 GUE/NGL -

след съображение 7 80 GUE/NGL -

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 397, 158, 69

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 36
ENF: изменение 75

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: изменение 36

Разни
Даниел Буда оттегли подписа си от изменение 78.

9. Създаване на програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на 
данъчното облагане ***I

Доклад: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1СЧ1 комисия +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2=
3=

S&D
Verts/ALE

ПГ + 359, 243, 22Член 7, § 2, буква б

1СЧ2 комисия ↓

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 530, 32, 68

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 3

10. Създаване на програма „Права и ценности“ ***I

Доклад: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за 
отхвърляне на 

предложението на 
Комисията

113=
114=

EFDD
ENF

ПГ - 119, 474, 23

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-20
22-72
74-112

комисия +

21 комисия ПГ + 590, 8, 29

разд.

1/ПГ + 436, 170, 16

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

73 комисия

2/ПГ - 293, 311, 19

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 426, 152, 45

Искания за поименно гласуване
ECR: изменение 21
ENF: изменение 114
PPE: изменение 73

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 73
1-ва част: §§ 1-3
2-ра част: §§ 4-6
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11. Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената 
безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество *

Доклад: Vladimir Urutchev (A8-0448/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-47 комисия +

Член 10, след § 1 48 S&D, 
Verts/ALE

-

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 563, 30, 36

12. Борба със забавяне на плащането по търговски сделки

Доклад: Lara Comi (A8-0456/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 347, 274, 5

1 EFDD ПГ + 259, 171, 191

2 EFDD ПГ - 95, 450, 73

след § 9

3 EFDD ПГ + 304, 166, 152

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 570, 23, 26

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 1, 2, 3

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 4
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „задължително“
2-ра част: тази дума
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13. Годишен доклад относно финансовите дейности на Европейската 
инвестиционна банка

Доклад: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

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

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 316, 118, 82

14. Диференцирана интеграция

Доклад: Pascal Durand (A8-0402/2018)

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

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 446, 138, 19

15. Стратегическо проучване OI/2/2017 на омбудсмана относно прозрачността на 
законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на 
Съвета на ЕС

Доклад: Jo Leinen и  Yana Toom (A8-0420/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 8 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1/ПГ + 506, 51, 27

§ 16 § оригинален 
текст

2/ПГ + 360, 191, 34

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 479, 18, 81
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Искания за поименно гласуване
най-малко 76 
членове на ЕП:

§ 16

Искания за разделно гласуване
най-малко 76 членове на ЕП:
§ 8
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и на неговите подготвителни органи,“
2-ра част: тези думи

§ 16
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „неформалните органи и 

подготвителните органи в рамките на Съвета, по-специално към Еврогрупата, 
Работната група за Еврогрупата, Комитета по финансови услуги и 
Икономическия и финансов комитет;“

2-ра част: тези думи


