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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
Повече от 38 членове на 
Парламента 

нисък праг (най-малко 38 членове на Парламента)

Повече от 76 членове на 
Парламента 

среден праг (най-малко 76 членове на Парламента)

Повече от 151 членове на 
Парламента 

висок праг (най-малко 151 членове на Парламента)

ТГ тайно гласуване
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1. Изменения на Правилника за дейността на Парламента

Доклад: Richard Corbett (A8-0462/2018) (за текста на Правилника за дейността е необходимо 
мнозинство от всички членове на ЕП, а за тълкуването и за предложението за решение - 
обикновено мнозинство).

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

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

1-4
6-8
12

14-19
21-29

31
33-34
45-53
56-62
64-67

комисия +

разд.

1/ПГ + 617, 27, 6

2/ТГ + 380, 224, 26

20 комисия

3/ТГ + 396, 220, 21

35 комисия ПГ + 454, 186, 6

36 комисия ПГ + 449, 193, 3

37 комисия ПГ + 473, 145, 31

38 комисия ПГ + 466, 172, 7

39 комисия ПГ + 453, 180, 4

41з комисия ПГ + 453, 185, 5

42 комисия ПГ + 469, 153, 23

43 комисия ПГ + 493, 143, 8

44 комисия ПГ + 487, 144, 16

54 комисия ПГ + 484, 148, 10

55 комисия ПГ + 510, 128, 10

разд.

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

63 комисия

1 +



P8_PV(2019)01-31(VOT)_BG.docx 3 PE 634.455

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

5з комисия поотд. +Член 11, § 3,
алинея 2

83 38+ членове 
на ЕП

↓

9 комисия поотд. +

10 комисия ПГ + 523, 103, 11

80 ENF ПГ ↓

11 комисия поотд./
ЕГ

+ 509, 134, 3

68 S&D ЕГ - 350, 266, 28

разд.

1/ПГ + 622, 16, 8

Член 11, след § 3

13 комисия

2/ПГ + 493, 111, 26

След член 11 75 PPE +

член 32, § 1, 
тълкуване и след 

алинея 1

86 + 
87з

S&D, ALDE, 
PPE

ПГ - 354, 267, 27

Член 32, § 5 88 S&D, ALDE, 
PPE

ПГ + 457, 179, 10

81 GUE/NGL ПГ - 142, 493, 4

73 EFDD ПГ - 119, 524, 5

30 комисия +

Член 130, § 3

32з комисия +

40 комисия ПГ + 472, 172, 6

74 EFDD ПГ ↓

Член 130 б, § 2

79 EFDD ПГ ↓

Член 180 а, §§ 2, 3 84з + 
85з

Verts/ALE ПГ - 340, 285, 18

Член 211, § 8 76 PPE +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

След член 228 89rev S&D, ALDE, 
GUE/NGL, 
Verts/ALE

ПГ + 391, 236, 18

гласуване: предложение за решение ПГ + 496, 114, 33

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 73, 74, 79, 84, 85, 86, 88
ECR: изменения 86, 87
GUE/NGL: изменения 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 54, 55, 81, 89
Verts/ALE: изменения 13, 20, (§§ 3, 4), 84, 85, 89
ENF: изменения 10, 80
PPE: позоваване 20, (§§ 3, 4)

Искания за  гласуване поотделно
ECR: изменения 5, 9, 10, 11

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
изменение 63
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „същата или“ 
2-ра част: тези думи

PPE:
изменение 13
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „Никой член на ЕП не може да бъде 

избран да заема мандатна длъжност в Парламента или неговите органи, да 
бъде определен за докладчик или да участва в официална делегация или 
междуинституционални преговори, ако не е подписал декларацията относно 
този кодекс.“

2-ра част: тези думи

ALDE, PPE:
изменение 20
1-ва част: Целият текст с изключение на параграфи 3 и 4
2-ра част: параграф 3
3-та част: параграф 4

Разни
Изменения 71, 77, 78 и 82 бяха обявени за неприемливи.
Изменения 69, 70 и 72 бяха оттеглени.
Групата PPE поиска тайно гласуване.
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2. Митнически кодекс на Съюза: включване на община Кампионе д’Италия и 
италианските води на езерото Лугано в митническата територия на Съюза 
***I

Доклад: Jasenko Selimovic (A8-0368/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

1 комисия ПГ + 520, 29, 48

3. Някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на 
селските райони за 2019 г. и 2020 г. ***I

Доклад: Czesław Adam Siekierski (A8-0018/2019)

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

единно гласуване ПГ + 605, 36, 7

4. Присъединяване на Доминиканската република към Хагската конвенция от 
1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *

Доклад: Mary Honeyball (A8-0451/2018)

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

единно гласуване ПГ + 616, 17, 14

5. Присъединяване на Еквадор и Украйна към Хагската конвенция от 1980 г. 
за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *

Доклад: Mary Honeyball (A8-0452/2018)

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

единно гласуване ПГ + 613, 17, 15
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6. Присъединяване на Хондурас към Хагската конвенция от 1980 г. за 
гражданските аспекти на международното отвличане на деца *

Доклад: Mary Honeyball (A8-0457/2018)

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

единно гласуване ПГ + 617, 16, 15

7. Присъединяване на Беларус и Узбекистан към Хагската конвенция от 1980 г. 
за гражданските аспекти на международното отвличане на деца *

Доклад: Mary Honeyball (A8-0458/2018)

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

единно гласуване ПГ + 618, 15, 16

8. Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, 
включително отношенията между ЕС, Гренландия и Дания *

Доклад: Maurice Ponga (A8-0480/2018)

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

единно гласуване ПГ + 566, 40, 41

9. Годишен доклад за 2017 г. относно защитата на финансовите интереси на 
Европейския съюз: борба с измамите

Доклад: Marian-Jean Marinescu (A8-0003/2019)

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

единно гласуване ПГ + 509, 88, 46
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10. Реализация и функциониране на домейна от първо ниво .eu ***I

Доклад: Fredrick Federley (A8-0394/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

46rev комисия ПГ + 568, 53, 25

11. Хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за 
БНД) ***I

Доклад: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 567, 45, 37

12. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана маслодайна рапица Ms8, Rf3 и Ms8 × Rf3

Предложение за резолюция: B8-0073/2019

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

Предложение за резолюция B8-0073/2019
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 414, 193, 36

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване
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13. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана царевица 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) 

Предложение за резолюция: B8-0074/2019

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

Предложение за резолюция B8-0074/2019
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 385, 204, 55

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

14. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифицирана царевица MON 87403 (MON-874Ø3-1) 

Предложение за резолюция: B8-0075/2019

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

Предложение за резолюция B8-0075/2019
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 391, 204, 47

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

15. Възражение, повдигнато съгласно член 106 от Правилника за дейността: 
Генетично модифициран памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 

Предложение за резолюция: B8-0076/2019

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

Предложение за резолюция B8-0076/2019
(комисия ENVI)

гласуване: 
резолюция (целия 

ПГ + 465, 122, 55
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

текст)

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE, ENF:окончателно гласуване

16. Положението във Венесуела

Предложения за резолюция: B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-
0086/2019, B8-0087/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B8-0082/2019
(PPE, S&D, ECR, ALDE)

След § 4 § PPE + устно изменение

След § 5 3 ENF -

4 ENF -След § 6

5 ENF -

Съображение Ж 1 ENF -

След съображение Ж 2 ENF -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 439, 104, 88

Предложения за резолюция на политическите групи

B8-0082/2019 PPE ↓

B8-0083/2019 ECR ↓

B8-0084/2019 ALDE ↓

B8-0085/2019 S&D ↓

B8-0086/2019 GUE/NGL ↓

B8-0087/2019 Verts/ALE ↓

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL, PPE: окончателно гласуване

Разни
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Естебан Гонсалес Понс представи следното устно изменение с цел добавяне на нов 
параграф след § 4:
„осъжда задържането на няколко журналисти, които са отразявали положението във 
Венесуела, и призовава за незабавното им освобождаване;“

Елена Валенсиано (групата S&D) е също сред подписалите  общото предложение за 
резолюция RC-B8-0082/2019.
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17. Годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията

Доклад: Michel Reimon (A8-0474/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 579, 26, 29

§ 2 § оригинален 
текст

2/ПГ - 296, 308, 21

След § 2 3 PPE ПГ + 318, 303, 9

4 PPE ЕГ + 482, 123, 19

разд.

1 ↓

2 ↓

3 ↓

4 ↓

5 ↓

§ 3

§ оригинален 
текст

6 ↓

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2 -

5 PPE +

разд.

1 ↓

2 ↓

§ 26

§ оригинален 
текст

3 ↓

разд.§ 28 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

§ 31 9 EFDD ПГ - 184, 403, 33

§ 32 6 GUE/NGL -

§ 38 7 GUE/NGL -

разд.

1/ПГ + 559, 47, 21

§ 40 § оригинален 
текст

2/ПГ + 339, 264, 15

разд.

1 +

§ 41 § оригинален 
текст

2 -

След § 49 8 GUE/NGL -

След § 64 1 EFDD ПГ - 223, 321, 79

разд.

1 +

§ 76 § оригинален 
текст

2 -

разд.

1 +

§ 78 § оригинален 
текст

2 -

разд.

1 +

§ 82 § оригинален 
текст

2 -

Съображение Д 2 PPE ПГ - 288, 312, 22

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 468, 66, 66

Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 1, 9
Verts/ALE: изменения 2, 3, 9, §§ 2, 40

Искания за разделно гласуване
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PPE:
§ 2
1-ва част: „приветства и насърчава в допълнение структурирания диалог с члена на 

Комисията, отговарящ за конкуренцията, г-жа Маргрете Вестегер, както и 
усилията на Комисията да поддържа редовен контакт с членовете на 
компетентната комисия на Парламента и с неговата работна група по 
политиката в областта на конкуренцията; счита, че годишният доклад на 
Комисията относно политиката в областта на конкуренцията е ключов елемент 
от гледна точка на демократичния контрол; припомня, че през последните 
години Парламентът участва чрез обикновената законодателна процедура в 
оформянето на рамката за правилата в областта на конкуренцията, например в 
предложението за Директивата ЕМК+; отбелязва, че Парламентът следва да 
получи правомощия в рамките на процедурата за съвместно вземане на 
решения при създаването на рамката за политиката в областта на 
конкуренцията; изразява съжаление, че демократичното измерение на тази 
област от политиката на Съюза не беше засилено при последните промени в 
договорите;“

2-ра част: „призовава да бъдат извършени съответните промени в договорите;“

§ 4
1-ва част: „отбелязва, че Комисията представи законодателно предложение за създаване 

на общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване (ОЕПЛПО), 
който ще бъде частен пенсионен фонд;“

2-ра част: „подчертава, че това законодателно предложение първоначално беше 
вдъхновено от корпоративния гигант за финансови услуги в САЩ BlackRock, 
най-големият субект, управляващ фондове за управление на активи, който 
изгради около две трети от своята империя от 6 трилиона щатски долара въз 
основа на пенсии, и предложено от Европейската комисия след значителни 
усилия за лобиране от страна на BlackRock; вижда също все повече 
доказателства, че гигантите, управляващи активи, като Black Rock 
възпрепятстват конкуренцията на реалните пазари и сред корпоративните 
организации; изисква от Комисията да бъде особено бдителна относно 
рисковете от господстващо положение на пазара на частните пенсионни 
продукти;“

§ 28
1-ва част: „отбелязва решението на члена на Комисията, отговарящ за конкуренцията, 

Маргрете Вестегер, относно разследването на държавната помощ за 
„Макдоналдс“, в което се посочва, че необлагането на някои печалби на 
„Макдоналдс“ в Люксембург не представлява неправомерна държавна помощ; 
счита, че настоящите разпоредби на ЕС не са в състояние да се борят 
ефективно с двойното необлагане“

2-ра част: „и да сложат край на надпреварата за достигане на най-ниски равнища на 
корпоративния данък;“

§ 40
1-ва част: „подчертава значителната концентрация на веригата на доставки на храни, при 

което няколко дружества формират олигопол на световния пазар на семена и 
пестициди в ущърб на потребителите, земеделските стопани, околната среда и 
биологичното разнообразие;“
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2-ра част: „посочва, че такава структура ще направи земеделските стопани още по-
технологически и икономически зависими от малко на брой глобално 
интегрирани платформи за обслужване на едно гише, ще доведе до 
производството на ограничено разнообразие от семена, ще отклони 
тенденциите в областта на иновациите от приемането на модел на 
производство, който зачита околната среда и биологичното разнообразие, и в 
крайна сметка, в резултат на намалена конкуренция, ще генерира по-малко 
иновации и по-ниско качество на крайните продукти; призовава Комисията, с 
оглед спадането на земеделските доходи, засягащо по-специално малките 
земеделски стопани, да насочи своите усилия към гарантирането на достойни 
приходи за земеделските стопани, особено на притежаващите малки и средни 
стопанства;“

§ 41
1-ва част: „счита, че е от съществено значение Комисията да следи по-строго 

използването на патенти в селскостопанския сектор;“
2-ра част: „отбелязва, че злоупотребата с патенти принуждава земеделските стопани да 

се стремят към производствени цели, които ограничават техните възможности 
на пазара и съответно намаляват биологичното разнообразие на културите, 
нарушават конкуренцията и ограничават иновациите; счита, че препоръчаните 
мерки ще поощрят развитието на аграрно-промишлен модел, насърчаващ 
прехода към биологично и екологично устойчиво селско стопанство;“

§ 76
1-ва част: „подчертава, че достъпът до вътрешния пазар на ЕС следва да зависи от 

спазването на съответствие със санитарните, фитосанитарните и екологичните 
стандарти; отправя искане към Комисията, с оглед гарантирането на лоялна 
конкуренция, да насърчава прилагането на еквивалентни мерки и контрол 
между трети държави и Европейския съюз по отношение на стандартите в 
областта на околната среда и безопасността на храните; отбелязва, че 
спазването на най-високи стандарти за опазване на околната среда и хуманно 
отношение към животните може да означава по-високи разходи и поради това 
занижаването на стандартите може да доведе до антиконкурентно поведение;“

2-ра част: „препоръчва на Комисията да проучи начини за разширяване на обхвата на 
политиката в областта на конкуренцията, за да предотврати такъв дъмпинг на 
единния пазар и от вноса на него;“

§ 78
1-ва част: „изтъква, че понятието „справедлива цена“ не следва да се разглежда като 

възможно най-ниската цена за потребителите, а вместо това трябва да бъде 
разумна и да дава възможност за справедливо възнаграждение на всяка страна 
в рамките на веригата за доставки на храни; подчертава, че потребителите 
имат и други интереси освен ниските цени, които включват хуманното 
отношение към животните, екологичната устойчивост, развитието на селските 
райони, инициативите за намаляване на използването на антибиотици и 
предотвратяване на антимикробната резистентност и др.;“
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2-ра част: „насърчава органите за защита на конкуренцията на държавите членки да 
вземат предвид исканията на потребителите за устойчиво производство на 
храни, което налага да се отчита в по-голяма степен стойността на 
обществените блага при определянето на цените на храните; във връзка с това 
призовава политиката на ЕС в областта на конкуренцията да приеме по-
задълбочен подход от прилагането на най-ниския общ знаменател „евтина 
храна“; счита, че производствените разходи трябва да бъдат взети изцяло 
предвид при договарянето на цените в договорите между търговци на 
дребно/преработватели и производители с намерението да се гарантират цени, 
които покриват поне разходите;“

§ 82
1-ва част: „припомня, че бе извършено значително хоризонтално и вертикално 

преструктуриране, което доведе до по-нататъшна консолидация във вече 
концентрираните сектори, свързани с производството на семена, 
селскостопански химикали и торове, с животинската генетика и 
селскостопанската техника, както и в преработката и търговията на дребно; 
призовава Комисията да гарантира в този контекст и след придобиването на 
Monsanto от групата Bayer, които заедно контролират приблизително 24% от 
световния пазар на пестициди и 29% от световния пазар на семена, защитата 
на интересите на земеделските стопани, гражданите и околната среда в ЕС“ 

2-ра част: „чрез изчерпателна и цялостна оценка на въздействието на равнище 
земеделско стопанство на сливанията и придобиванията на доставчици на 
селскостопански суровини, включително производителите на продукти за 
растителна защита, така че земеделските стопани да имат достъп до 
иновативни продукти с по-добро качество, с по-малко въздействие върху 
околната среда и на конкурентни цени; подчертава, че подобни сливания и 
придобивания биха могли потенциално да навредят на конкуренцията в 
областта на достъпа до основни продукти за земеделските стопани; счита, че 
стандартите за продажба на пазара на семена и растителен репродуктивен 
материал за минимална употреба следва да бъдат облекчени и да бъдат по-
гъвкави.“

S&D:
§ 3
1-ва част: „изисква от Комисията внимателно да анализира“ и „потенциално“ 
2-ра част: „значителното“ и „вредно“ 
3-та част: „предложеното сливане на „Сименс“/„Алстом“ (Siemens / Alstom) върху 

конкурентоспособността на европейския пазар на железопътни превози и“ 
4-та част: „неблагоприятното“
5-та част: „въздействие“ и „върху пътниците, използващи железопътен транспорт“
6-та част: „които ще бъдат изправени пред по-високи цени, по-малък избор и по-ниски 

нива на обслужване, качество и иновации; отбелязва, че предложеното сливане 
вероятно ще навреди на пазарите на високоскоростния подвижен състав, на 
главните жп линии и метрото, както и на цялата железопътна инфраструктура, 
като създаде господстващо положение в сигнализацията в ЕС, и по-специално 
в държави членки като Белгия, Дания, Нидерландия, Румъния, Испания и 
Обединеното кралство;“

§ 26
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1-ва част: „отбелязва, че председателят на Комисията се ангажира да направи 
предложения за засилване на данъчното сътрудничество между държавите 
членки чрез задължение за предоставяне на отговор на групови запитвания по 
данъчни въпроси, така че една държава членка да може да предостави на 
останалите цялата информация, необходима за наказателното преследване на 
лица, укриващи данъци трансгранично  и да направи предложения за данъчни 
реформи;“

2-ра част: „съгласно член 116 от ДФЕС“
3-та част: „включително съвместно вземане на решение от Съвета и Парламента за 

премахване на нарушенията на условията на конкуренция на вътрешния 
пазар;“


