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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.  Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация 

във ветеринарната и зоотехническата област   

* 

 Доклад: Neil PARISH (A6-0141/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 581,7,2 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE-DE: окончателно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

2.  Статистически данни на Общността за информационното общество ***I 

 Доклад: Angelika NIEBLER (A6-0128/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 598,9,0 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

3.  Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за 

изменение на приложение 11 към Споразумението между Европейската 

общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със 

селскостопански продукти  

* 

 Доклад: Béla GLATTFELDER (A6-0122/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 558,33,23 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

4.  Европейска заповед за алтернативни на задържането мерки за неотклонение 

в досъдебни производства  

* 

 Доклад: Ioannis VARVITSIOTIS (A6-0147/2009)  
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Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 550,37,35 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE-DE: окончателно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

5.  Европейски социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, 

допустими за финансиране от ЕСФ  

***I 

 Доклад: Karin JÖNS (A6-0116/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 604,16,10 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

6.  ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд: разпоредби относно финансовото 

управление  

*** 

 Препоръка: Iratxe GARCÍA PÉREZ (A6-0127/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 603,21,8 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

7.  Образование на децата на мигрантите  

 Доклад: Hannu TAKKULA (A6-0125/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 431,55,94 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 
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8.  Право на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се 

движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки 

 

 Доклад: Adina-Ioana VĂLEAN (A6-0186/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + устна промяна  

500,104,55 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

Разни 

 

Г-жа Valean направи следното устно предложение за изменение на бележката под линия към 

Съображение Т, първо тире:  

 
1  Италия, Кипър, Полша и Словакия не признават бракове на партньори от един и същи пол 

като основание за признаване на право на свободно движение, Полша и Словакия не признават 

регистрирани партньорства, дори ако са легализирани в друга държава-членка; информацията по 

този въпрос, предоставена от Комисията, Агенцията за основни права и неправителствените 

организации, дава допълнителни доказателства за правната несигурност по този въпрос 

9.  Проблеми и перспективи, свързани с европейското гражданство  

 Доклад: Urszula GACEK (A6-0182/2009)  
 

Предмет: ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 578,64,14 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: едно гласуване 

 

 

10.  Статистика на Общността за външната търговия с трети страни  ***II 

 Препоръка за второ четене: Helmuth MARKOV (A6-0126/2009) 
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

одобряване без гласуване  +  

 

 

 

11.  Допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински 

продукти в храните от животински произход  

***II 
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 Препоръка за второ четене: 

(необходимо е квалифицирано 

мнозинство) 

Avril DOYLE (A6-0048/2009) 

 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 16, § 2 1з Verts/ALE  -  

одобряване без гласуване  +  

 

 

12.  Инвестиране в енергийна ефективност и енергия от възобновяеми 

източници в жилищното строителство и ЕФРР  

***I 

 Доклад: Emmanouil ANGELAKAS (A6-0134/2009)  
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

изменения, 

внесени от 

водещата 

комисия - 

гласуване "ан 

блок" 

1-7 комисия  +  

член 7, § 2, буква 

в) 

11 Verts/ALE ПГ - 84,554,12 

след съобр. 3 8 Verts/ALE ПГ - 81,541,30 

след съобр. 7 9 Verts/ALE ПГ - 92,533,30 

съображение 10 10 Verts/ALE ПГ - 87,547,22 

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 629,17,12 

 

Искания за поименно гласуване 

 

Verts/ALE:  изм. 8, 9, 10, 11 

IND/DEM:  окончателно гласуване 

 

 

13.  Визов кодекс на Общността   ***I 

 Доклад: Henrik LAX (A6-0161/2008)  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като 

цялост  

Блок №1 – 

компромисно 

изменение 

83 PPE-DE, PSE, 

ALDE 

 +  

Блок №2  

изменения, 

внесени от 

водещата 

комисия 

1-82 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 569,50,32 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

14.  Схема на Общността за екомаркировка  ***I 

 Доклад: Salvatore TATARELLA (A6-0105/2009)  
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като 

цялост 

блок №1 

компромисно 

изменение 

65 UEN, PPE-DE, 

PSE, ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

блок №2 

изменения, 

внесени от 

водещата 

комисия  

1-60 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение ПГ + 629,19,4 

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 633,18,2 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

PPE-DE:  изменено предложение и окончателно гласуване 

 

Разни 
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Групата PPE-DE оттегли изменения 61, 62, 63, 64. 

 

 

15.  Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление 

на околната среда и одитиране (EMAS) 

***I 

 Доклад: Linda MCAVAN (A6-0084/2009)  
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като 

цялост 

блок №1 

компромисно 

изменение 

60рев PSE, PPE-DE, 

ALDE, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL, 

UEN 

 +  

Блок №2 

изменения, 

внесени от 

водещата комисия  

1-59 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 633,13,6 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

16.  Прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на 

религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация  

* 

 Доклад: Kathalijne Maria BUITENWEG (A6-0149/2009)  
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението 

на Комисията 

81 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 273,356,19 
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

изменения, 

внесени от 

водещата 

комисия - 

гласуване "ан 

блок" 

1-9 

11-15 

17 

19-22 

24 

31 

34-36 

38 

40 

42-43 

45-48 

55 

59-60 

62 

66 

69-78 

80 

комисия  +  

изменения, 

внесени от 

водещата 

комисия - 

гласувания 

поотделно 

10 комисия поотд./Е

Г 

+ 376,270,8 

16 комисия поотд. +  

18 комисия ПГ - 312,325,20 

23 комисия поотд. +  

26 комисия поотд. +  

27 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 458,183,13 

32 комисия поотд. +  

33 комисия поотд./Е

Г 

- 273,361,16 

39 комисия разд.   

1 +  

2 +  

41 комисия ПГ + 328,308,16 

49 комисия поотд. +  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

53 комисия поотд. +  

63 комисия ПГ  315,339,7 

64 комисия ПГ + 358;293;7 

68 комисия разд./ПГ   

1  + 628,27,6 

2  - 283,358,11 

79 комисия ПГ + 351,292,13 

член 1 37 комисия  +  

96 PPE-DE ЕГ - 297,349,7 

член 2, § 7 87 PPE-DE ПГ + 299,298,52 

44 комисия  ↓  

член 3, § 1, буква 

в) 

93 PPE-DE ЕГ + 338,303,8 

член 3, § 2 50 комисия  +  

88 PPE-DE ПГ ↓  

член 3, § 3 89 PPE-DE ПГ + 397,242,13 

51 комисия разд./ПГ ↓  

1   

2   581,60,13 

§ оригинален 

текст 

разд./ПГ ↓  

член 3, § 4 95 PPE-DE ПГ + 354,262,18 

52 комисия разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 3, след § 5 91 PPE-DE ПГ + 334,285,35 

54 комисия  ↓  

член 4, § 1, буква 

а) 

97 Verts/ALE  +  

56 комисия  ↓  

член 4, § 1, буква 

б) 

57 комисия  +  

84 ALDE  ↓  

член 4, § 2 98 Verts/ALE  +  

58 комисия  ↓  

член 5 61 комисия  +  

94 PPE-DE ПГ - 309,335,8 

член 8 90 PPE-DE ПГ - 311,334,8 

65 комисия ЕГ + 338,285,10 

член 10 86 PSE  +  

67 комисия  ↓  

след съобр. 12 82 ALDE  +  

съображение 15 83 ALDE  +  

25 комисия  ↓  

съображение 17 28 комисия разд./ПГ   

1  + 616,35,9 

2  + 342,297,10 

§ оригинален 

текст 

разд./ПГ ↓  

съображение 18 92 PPE-DE  -  

85 PSE  +  

29 комисия ПГ ↓  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ оригинален 

текст 

разд./ПГ ↓  

съображение 19 30 комисия ПГ + 597,43,12 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: променено предложение ПГ + 364,227,60 

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 363,226,64 

 

Изменение 1 е внесено от Malcolm Harbour и други 

 

Искания за  гласуване поотделно 

 

PPE-DE:  Изм. 10, 16, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 37, 53 

PSE:  изм. 18, 49, 63 

Verts/ALE: изм. 63 

 

Искания за поименно гласуване 

 

PPE-DE:  изм. 41, 64, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, променено предложение и окончателно 

гласуване 

ALDE:  изм. 18, 28, 29, 30, 51, 63, 68 - съобр. 17, 18, 19 и член 3, параграф 3 

IND/DEM: изм. 29, 51 и окончателно гласуване 

PSE:  изм. 81, променено предложение и окончателно гласуване 

Verts/ALE: изм. 81 и окончателно гласуване 

 

Искания за разделно гласуване 

 

ALDE: 

изм. 28 
1-ва част:  "Едновременно със забраната ...неговите държави-членки,,"  

2-ра част:  "включително в  ... здравеопазването." 

 

съобр. 17 
1-ва част:  Текстът като цяло с изключение на думите "Настоящата директива не засяга ...  

с възпроизводството."  

2-ра част:  тези думи  

 

am 68 
1-ва част:  Текстът като цяло с изключение на думите "oорганизациите на  ... на 

директивата" 

2-ра част:  тези думи  

 

съобр. 18 
1-ва част:  "Държавите-членки отговарят ... специални образователни потребности." 

2-ра част:  "По-специално националното законодателство ... религиозни символи в 

училище."  
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изм. 51 
1-ва част:  "Настоящата директива се  ...  лицето с увреждане." . 

2-ра част:  "Държавите-членки могат да ... на други основания." 

 

член 3, § 3 
1-ва част:  "Настоящата директива се  ... образователни системи,"  

2-ра част:  „включително що се отнася...на основата на религия или убеждения   

 

PPE-DE: 

изм. 52 
1-ва част:  "Настоящата директива ... компетенцията на ЕС. " 

2-ра част:  "В случаите, когато ... недискриминация на Съюза." 

3-та част:  "Тя не засяга ... лица от женски пол." 

 

PSE 

изм. 27 
1-ва част:  "Всяко лице ... страна при сделка." 

2-ра част:  "В контекста на ... страните по договора." 

 

изм. 39 
1-ва част:  "Без да се засяга свободата на словото," 

2-ра част:  " тормозът се  ... на държавите-членки." 

 

 

17.  Двугодишна оценка на диалога ЕС - Беларус  

 Предложение за резолюция: (B6-0177/2009) 
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B6-0177/2009 

(PSE, PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 

съобр. Д  - 
оригинален 

текст 
 + устно изменение 

§4 - 
оригинален 

текст 
 + устно изменение 

§ 7 - 
оригинален 

текст 
 + устно изменение 

§ 13 - 
оригинален 

текст 
 + устно изменение 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 594,19,38 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

Разни 

 

Vytautas Landsbergis, от името на групата PPE-DE, представи следните предложения за устни 

изменения:  

 

Съображение Д  
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Д. като има предвид, че в отговор на положителните стъпки, предприети от Беларус, Комисията 

вече започна засилен диалог с тази страна в области като енергетика, околната среда, митници, 

транспорт и безопасност на храните и потвърди готовността си да разшири още обхвата на тези 

технически преговори, които са от полза и за двете страни, на базата на това, че никакви планове 

за изграждане на нова атомна електроцентрала от тип, който не е западен, на границата с ЕС, не 

следва да бъдат включвани в тези преговори; 

 

 

§ 7, 4-то тире 

- гарантиране на политически права и свободи като се прекрати практиката на политически 

уволнения и изключвания от университетите; прекратяване на наказателното преследване за 

избягване на военна служба на студенти, изключени от университетите заради гражданската си 

позиция;  преразглеждане на неотдавнашните случаи на принудително набиране в армията на 

няколко млади активисти като Franak Viačorka, Ivan Šyla и Zmiter Fedaruk, което е равносилно на 

вземане на заложници, практикувано от държавата;  

 

§13 

13. Призовава Комисията да отпусне финансова помощ на независимия беларуски телевизионен 

канал Belsat и да настоява пред беларуското правителство официално да регистрира Belsat в 

Беларус; призовава настоятелно правителството на Беларус в знак на добра воля и на положителна 

промяна да позволи на беларуския „Европейския хуманитарен университет“ в изгнание във Вилнюс 

(Литва) да се завърне по законен път в Беларус на базата на действителни гаранции, че същият ще 

може да осъществява дейност свободно и да се установи отново в Минск, при подходящи за своето 

бъдещо развитие условия, по-специално като позволи на Европейския хуманитарен университет да 

установи наново своята библиотека в Минск в течение на 2009 г., като предложи сграда и създаде 

условия, позволяващи обширните колекции от книги на беларуски, руски, английски, немски и 

френски да бъдат отворени и достъпни за всички; 

 

Jacek Protasiewicz, от името на групата PPE-DE, представи следното предложение за устно 

изменение към §4:  

4. Вярва, че активизирането на политическия диалог между ЕС и Беларус трябва да бъде поставено 

в зависимост от вдигането на ограниченията върху свободите и прекратяването на насилието срещу 

участниците в опозиционни протести и защитниците на човешките права; призовава в този контекст 

за незабавното освобождаване на предприемачите Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau и Uladzimir 

Asipenka и младежкия опозиционен активист Artsiom Dubski, както и за преразглеждане на 

„ограничаващите свободата“ присъди, наложени на 11 участници в демонстрацията, която се състоя 

през януари 2008 г.; 

 

 

18.  Европейската съвест и тоталитаризма  

 Предложения за резолюция: (B6-0164/2009, B6-0165/2009, B6-0169/2009, B6-

0170/2009, B6-0171/2009) 
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B6-0164/2009  

(PSE) 

гласуване: резолюция (целия текст)  -  

Предложение за обща резолюция RC-B6-0165/2009 

(PPE-DE, ALDE, UEN, Verts/ALE) 
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 - оригинален 

текст 

 + устна промяна  

след § 3 4 UEN  -  

§ 4 - оригинален 

текст 

 + устна промяна  

след § 4 5 UEN ПГ - 293,303,21 

след § 5 6 UEN ЕГ - 265,332,23 

7 UEN ПГ - 287,293,25 

§ 6 23 PSE  +  

§ 7 24 PSE  +  

след § 8 8 UEN  -  

след § 9 10 UEN  -  

§ 11 11 UEN ПГ - 305,309,21 

след § 11 16 UEN  -  

§ 13 25 PSE ПГ - 209,402,14 

§ 14 26 PSE  +  

§ 15 27 PSE  -  

след § 15 12 UEN ПГ - 64,552,16 

§ 16 28 PSE ПГ - 249,353,20 

позоваване 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

позоваване 6 § оригинален 

текст 

поотд. -  

след позоваване 9 9 UEN ЕГ + 339,273,18 

18 PSE  +  

след позоваване 

10 

13 UEN  -  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след позоваване 

11 

14 UEN  -  

съображение В 1з UEN  -  

след съобр. Е 2 UEN  -  

19 PSE ПГ + 489,124,17 

20 PSE  + устна промяна  

след съобр. Ж 15 UEN  -  

съображение З 21 PSE ПГ + 469,123,39 

съображение И 22 PSE ПГ + 472,131,17 

съображение К 3 UEN ПГ - 109,497,23 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 553,44,33 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B6-0165/2009  PPE-DE  
↓ 

 

B6-0169/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

B6-0170/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0171/2009  ALDE  
↓ 

 

 

Изменение 17 се заличава. 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

PPE-DE:  изм. 25, окончателно гласуване 

UEN:  изм. 3, 5, 7, 11, 12, окончателно гласуване  

PSE  изм. 19, 21, 22, 28 

 

Искания за гласуване поотделно:  

 

UEN: позоваване 4 

PSE: позоваване 6 

 

Разни 

 

Hartmut Nassauer и József Szájer също са подписали предложението за резолюция, внесено от името 

на групата PPE-DE. 
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Bogusław Sonik също е подписал предложението за резолюция B6-0165/2009 

 

Vytautas Landsbergis, от името на групата PPE-DE, представи следните предложения за устни 

изменения: 

§ 3 
Подчертава значението на поддържането на спомените за миналото живи, тъй като не може да има 

помирение без истина и памет; отново потвърждава своята решителна единна позиция срещу всяка 

форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст; 

 

§ 4 
Припомня, че най-скорошните актове на геноцид и на престъпления срещу човечеството в Европа 

все още се осъществяваха през юли 1995 г. и че е необходима непрестанна бдителност в борбата 

срещу недемократичните, ксенофобски, авторитарни и тоталитарни идеи и течения;  

 

Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, представи следното предложение за устно изменение 

към изменение 20: 

З. като има предвид, че нацизмът беше доминиращият исторически опит в Западна Европа, а в 

страните от Централна и Източна Европа преживяха както нацизма така и комунизма; и като има 

предвид, че трябва да се насърчава разбиране по отношение на двойното наследство, понесено от 

диктатурите в тези страни; 

 

 

19.  Роля на културата в развитието на европейските региони  

 Предложения за резолюция: (B6-0166/2009, B6-0167/2009, B6-0168/2009) 
 

Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B6-0166/2009 

(PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 546,29,32 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B6-0166/2009  PPE-DE, PSE, 

ALDE 

 
↓ 

 

B6-0167/2009  UEN  
↓ 

 

B6-0168/2009  Verts/ALE  
↓ 

 

 

Искания за поименно гласуване 

 

IND/DEM: окончателно гласуване 

 

 

20.  Препоръка до Съвета относно новото споразумение между ЕС и Русия  

 Доклад: Janusz ONYSZKIEWICZ (A6-0140/2009)  
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Предмет:  Изм. 

№ 

Автор ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква б) 13з GUE/NGL ПГ - 213,410,17 

§ 1, буква в) 5 PSE разд./ПГ   

1  + 490,138,11 

2 - 254,370,11 

§ 1, след буква ж) 17 Verts/ALE ПГ + 619,6,22 

§ 1, буква з) 18 Verts/ALE ПГ + 350,281,10 

§ 1, след буква к) 19 Verts/ALE ПГ + 461,19,165 

§ 1, след буква у) 15 GUE/NGL ПГ - 215,419,12 

§ 1, буква ц) 2 PSE  -  

§ 1, буква ч) 14з GUE/NGL  -  

след § 1 16 GUE/NGL  -  

съображение А 7 GUE/NGL ПГ - 211,419,11 

След съобр. В 4 PSE  +  

съображение Г 8з GUE/NGL ПГ - 50,582,10 

3 PSE ПГ - 209,420,14 

след съобр. Г 9 GUE/NGL  -  

съображение Д 1 PSE  +  

съображение Ж 10 GUE/NGL  -  

След съобр. З 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

съображение Л 6з PSE ПГ - 195,444,7 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 416,80,147 

 

Искания за поименно гласуване 

 

Verts/ALE:  изм. 17, 18, 19, окончателно гласуване 

IND/DEM:  окончателно гласуване 

ALDE:   изм. 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, окончателно гласуване 
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Искания за разделно гласуване 

 

Verts/ALE 

изм. 5 

1-ва част:  Текстът като цяло с изключение на думите „и стратегическо “ 

2-ра част:  тези думи 

 

 

21.  Опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху 

здравето 

 

 Доклад: Frédérique RIES (A6-0089/2009)  
 

Предмет: Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (комисия ENVI) 

(целият текст) 

ПГ + 559,22,8 

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: резолюция на комисията 

 

 

22.  По-добри училища: програма за европейско сътрудничество  

 Доклад: Pál SCHMITT (A6-0124/2009)  
 

Предмет: Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 PPE-DE, PSE, 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 +  

гласуване: резолюция (комисия CULT) 

(целият текст) 

ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

IND/DEM: резолюция на комисията. 


