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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
ПОР предложение за обща резолюция
ТГ тайно гласуване
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1. Да общуваме на тема Европа в партньорство

Доклад: Jo LEINEN (A6-0372/2008)

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

едно гласуване ПГ + 493,48,30

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

2. Протокол към Споразумението ЕО/Конфедерация Швейцария относно 
свободното движение на хора (участие на България и Румъния)

***

Доклад: Marian-Jean MARINESCU (A6-0343/2008)

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

едно гласуване ПГ + 542,12,32

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

3. Създаване на Европейска информационна система за данните за съдимост 
(ECRIS)

*

Доклад: Luca ROMAGNOLI (A6-0360/2008)

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

едно гласуване ПГ + 522,40,19

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

4. Борба срещу недекларирания труд

Доклад: Pier Antonio PANZERI (A6-0365/2008)

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

едно гласуване ПГ + 479,50,47
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Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

5. Насърчаване на социалното включване и борбата с бедността

Доклад: Gabriele ZIMMER (A6-0364/2008)

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

едно гласуване ПГ + 540,57,32

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

6. Споразумение между Европейската общност и Украйна във връзка със 
запазването на ангажименти в областта на търговията с услуги

*

Доклад: Zbigniew ZALESKI (A6-0337/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 582,16,15

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

7. Фондация на Комитета международни счетоводни стандарти

Предложение за резолюция: (B6-0450/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B6-0450/2008
(комисия ECON)

3 ALDE +§ 4

1 PPE-DE ↓

след § 4 5 PSE +

2 PPE-DE ЕГ + 374,233,14§ 5

4 ALDE ↓
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 568,27,43

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

8. Положението в Беларус

Предложения за резолюция: (B6-0527/2008, B6-0530/2008, B6-0532/2008, B6-
0533/2008, B6-0534/2008, B6-0535/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0527/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 597,31,22

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0527/2008 PSE ↓

B6-0530/2008 ALDE ↓

B6-0532/2008 GUE/NGL ↓

B6-0533/2008 PPE-DE ↓

B6-0534/2008 UEN ↓

B6-0535/2008 Verts/ALE ↓

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

9. Временно прекратяване на кръга от преговори „Доха“ на Световната 
търговска организация и бъдеще на Програмата за развитие от Доха

Предложения за резолюция: (B6-0521/2008, B6-0522/2008, B6-0524/2008,B6-
0525/2008, B6-0529/2008, B6-0531/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0521/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN)
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

4 Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 2

§ оригинален 
текст

2 +

§ 3 § оригинален 
текст

поотд. +

5 Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 5

§ оригинален 
текст

2 +

след § 11 1 PPE-DE, UEN -

§ 12 2 PSE -

след съобр. Б 3 Verts/ALE -

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 567,37,47

Предложения за резолюция на политическите групи

B6-0521/2008 UEN ↓

B6-0522/2008 Verts/ALE ↓

B6-0524/2008 PPE-DE ↓

B6-0525/2008 ALDE ↓

B6-0529/2008 PSE ↓

B6-0531/2008 GUE/NGL ↓

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

Искания за гласуване поотделно:
GUE/NGL: § 3

Искания за разделно гласуване

GUE/NGL:
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§ 2
1-ва част:  Текстът като цяло с изключение на думите "и с такава Световна търговска 
организация"
2-ра част: тези думи

§ 5
1-ва част: "напълно осъзнава трудностите ... напредък в преговорите"
2-ра част: "който следва да ... на успешен резултат"

Разни
Adam Bielan също е сред подписалите предложение за резолюция B6-0521/2008.

Jean-Pierre Audy също е сред подписалите предложение за резолюция B6-0624/2008.

10. Използване на символите на съюза в Парламента

Доклад: Carlos CARNERO GONZALEZ (A6-0347/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменение, 
внесено от 
водещата 
комисия

1 комисия ПГ + необходимо е 
квалифицирано 

мнозинство
524,112,18

гласуване: предложение за решение (в 
цялост)

ПГ + необходимо е 
обикновено 
мнозинство

503,96,15

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: изм. 1 и окончателно гласуване

11. Недостиг на вода и сушите в Европейския съюз

Доклад: Richard SEEBER (A6-0362/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

2/ПГ + 445,178,15

§ 8 § оригинален 
текст

3 +

след § 17 3 GUE/NGL -
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 46 2з GUE/NGL -

§ 53 1з GUE/NGL -

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 594,45,12

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване
PPE-DE:
§ 8
1-ва част: "отбелязва, че ...използването на водата "
2-ра част: "и че изграждането на ... недостига на вода;
3-та част: "въпреки това подчертава значението... или обезсоляване;"

12. Управлението на Арктика

Предложения за резолюция: (B6-0523/2008, B6-0526/2008, B6-0528/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за обща резолюция RC-B6-0523/2008
(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, UEN)

§ 7, след буква г) 6 PSE ПГ - 281,351,14

§ 8 1 Verts/ALE ЕГ - 313,321,11

§ 11 2з Verts/ALE -

§ 12 3 Verts/ALE -

след § 12 4 UEN +

след § 13 5 UEN -

съображение Г § оригинален 
текст

+ устна промяна 

съображение Е § оригинален 
текст

+ устна промяна 

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 597,23,41

Предложения за резолюция на политическите групи
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

B6-0523/2008 ALDE ↓

B6-0526/2008 PSE ↓

B6-0528/2008 PPE-DE ↓

Искания за поименно гласуване
PSE изм. 6
IND/DEM: окончателно гласуване

Разни
Diana Wallis предложи следните устни изменения:
съображение Г
„Г. като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право 

(UNCLOS), която все още не е ратифицирана от сената на САЩ, и при формулирането на 
чиито разпоредби не са отчетени настоящото състояние на изменение на климата и 
уникалните последици от топенето на ледовете в Арктическо море;“ 

Съображение Е:
„Е. като има предвид, че районът на Арктика понастоящем все още не се управлява от никакви 

специални многостранни норми и разпоредби, защото никога не се е очаквало да стане 
плавателен воден път, нито пък район, използван за търговски цели;“

13. Прилагане на социалното законодателство, свързано с автомобилния 
транспорт

Доклад: Alejandro CERCAS (A6-0357/2008)

Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 382,232,36

Искания за поименно гласуване
PPE-DE: окончателно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

14. Последващи мерки при процеса „Ламфалуси“:  бъдеща структура на 
надзора

Доклад:
(Изисква се квалифицирано 
мнозинство – член 39 от 
Правилника)

Ieke VAN DEN BURG, 
Daniel DĂIANU

(A6-0359/2008)
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ 
- бележки

§ 1 1 ALDE, PSE +

Приложение, 
точка 1.1, след 

буква Е

2 ALDE, PSE ЕГ - 361,283,14

Приложение, 
точка 1.3, буква А

3=
11=

ALDE, PSE
GUE/NGL ПГ - 349,275,6

12 GUE/NGL ПГ - 275,374,10Приложение, 
точка 1.3, буква Б

4 ALDE, PSE +

Приложение, 
точка 2, след 

буква А

13 GUE/NGL -

Приложение, 
точка 2, буква б), 

точка ii

14 GUE/NGL ЕГ - 328,288,14

Приложение, 
точка 2, буква В

- оригинален 
текст

+ устна промяна 

15 GUE/NGL -Приложение, 
точка 3,1, буква Д

5рев. ALDE, PSE ЕГ - 360,276,6

16 GUE/NGL -Приложение, 
точка 3,2, буква Г

6рев. ALDE, PSE + устна промяна 

разд.

1 +

Приложение, 
точка 3,2, буква Е

7 ALDE, PSE

2 +

Приложение, 
точка 3.2, буква 
ж), уводна част

8 ALDE, PSE ЕГ - 348,284,18

след съобр. Л - + устна промяна 

съображение П 9 GUE/NGL ПГ - 279,348,10

съображение Ш 10 GUE/NGL -

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 565,74,18
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Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изм. 9, 11, 12, окончателно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване
PSE окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване
UEN:
изм. 7
1-ва част: „председателите на комитетите ... за конкретния спор. “
2-ра част: „Ако това не бъде направено... за срок от пет години.“

Разни
Daniel Dăianu направи следното устно предложение за изменение:

Съображение Ла (ново):
„Ла. като има предвид, че нарастващият презграничен характер на банковото дело в Европа  и 

необходимостта да се отговори по координиран начин на неблагоприятни сътресения, 
както и необходимостта от ефективно справяне със системните рискове, изискват 
намаляването, в най-голяма възможна степен, на различията между националните уредби 
на държавите-членки; като има предвид необходимостта да се направи крачка напред 
отвъд вече проведените проучвания на Комисията в това отношение и да се измени 
Директива 94/19/ЕО колкото е възможно по-скоро, за да се предостави еднакво ниво на 
защита на банковите депозити в целия Европейски съюз с цел запазването на финансовата 
стабилност и доверието на вложителите и избягването на изкривяване на конкуренцията; 
“

Ieke van den Burg направи следните две устни предложения за изменение: 

изм.6/рев.
„г) комитетите на ниво 3 от процеса „Ламфалуси” могат да вземат решения въз основа на честна 

и подходяща система за гласуване с квалифицирано мнозинство, която отчита относителния 
дял на финансовия сектор и брутния вътрешен продукт на всяка държава-членка, както и 
системното значението на финансовия сектор за държавата-членка; подобна процедура 
следва да бъде разработена както за решения по въпроси относно сближаването на 
надзорните практики, така и по отношение на становища до Комисията относно 
законодателство и регулиране.“

Приложение, точка 2, буква В
„ в) обезпечаване на спешното преразглеждане на правилата на ЕС за гарантиране на депозитите за 

да избегнат произволни равнища на гаранциите в държавите-членки, които могат допълнително 
да повишат волатилността и да подронят финансовата стабилност вместо да повишат 
сигурността и доверието на вложителите; те също така следва да осигурят равни условия за 
финансовите институции; правилата на ЕС за гарантиране на депозитите следва да се изменят, 
за да се подпомогне по-нататъшното разработване на ex-ante схеми, финансирани с вноски от 
финансовите институции; равнището на възстановяване, следва да бъде значително увеличено и 
следва в разумен срок да се осигури възможност за възстановяване на средства на клиентите на 
дребно в случай на нестабилност на финансова институция, включително в ситуации от 
презграничен характер.“

15. Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС (2008-2013 г.)

Доклад: Alojz PETERLE (A6-0350/2008)
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Предмет: Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 PSE ЕГ + 334,256,15
изм. добавено 

след § 32

2 PSE +

3 PSE + изм. добавено 
след § 32

след § 1

4 PSE + изм. добавено 
след § 32

5 PSE ЕГ + 330,263,11
изм. добавено 
след съобр. М

след съобр. А

6 PSE + изм. добавено 
след съобр. Р

след съобр. К 7 PSE ЕГ + 324,251,9

гласуване: резолюция (в цялост) ПГ + 554,23,21

Искания за поименно гласуване
IND/DEM: окончателно гласуване

Разни
Alojz Peterle предложи:
- изм. 1, 3 и 4 да бъдат включени след § 32,
- изм. 5 да бъде включено след съобр. М,
- изм. 6 да бъде вмъкнато след съобр. Р


