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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.  Споразумение между ЕО и Монголия относно някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги 

* 

 Доклад: Brian SIMPSON (A7-0001/2009)  
 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 456,21,2 

 

 

2.  Изменение на Споразумението между ЕО и Китай за морски транспорт * 

 Доклад: Brian SIMPSON (A7-0002/2009)  
 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 558,19,11 

 

 

3.  Mобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз  

 Доклад: 

(необходимо е 

квалифицирано 

мнозинство+ 3/5 от 

изразения вот)  

Reimer BÖGE (A7-0008/2009)  

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 581,23,6 

 

 

4.  Mобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията 

 

 Доклад: 

(необходимо е 

квалифицирано 

мнозинство+ 3/5 от 

изразения вот)  

Reimer BÖGE (A7-0006/2009)  

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 578,26,12 
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5.  Проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за 

финансовата 2009 г. 

 

 Доклад: 

(необходимо е 

квалифицирано 

мнозинство)  

Jutta HAUG (A7-0003/2009)  

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 600,8,33 

 

 

6.  Проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за 

финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус“ във Франция 

 

 Доклад: 

(необходимо е 

квалифицирано 

мнозинство)  

Jutta HAUG (A7-0009/2009)  

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 605,23,14 

 

 

7.  Проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за 

финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF 

 

 Доклад: 

(необходимо е 

квалифицирано 

мнозинство)  

Jutta HAUG (A7-0010/2009)  

 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 594,27,30 

 


