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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. Решение да не свиква Конвент за преразглеждане на договорите относно 

преходните мерки, касаещи състава на Европейския парламент 

 

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: решение (в цялост) ПГ + 499,94,4 

 

Искания за поименно гласуване   
 

GUE/NGL: окончателно гласуване 

 

 

2. Преразглеждане на договорите - Преходни мерки относно състава на 

Европейския парламент  

 

Доклад: Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 11 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ - 116,478,12 

3 EFD  -  

1 PPE, S&D, 

ALDE 

 +  

§ 3 12 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ ↓  

след § 4 4 EFD ПГ - 105,494,13 

§ 5 14S ALDE, 

GUE/NGL 

 +  

§ 7 2 PPE, S&D, 

ALDE 

AN + 521,78,8 

след § 7 13 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ + 324,277,12 
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Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Й 5 ALDE,   

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ЕГ - 158,451,4 

след съобр. Й 6 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ - 115,484,13 

след съобр. К 7 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 +  

8 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

9 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ ↓  

10 ALDE,  

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ - 172,440,5 

  гласуване: резолюция (целия текст)  ПГ + 479,122,15 

 

Искания за поименно гласуване   
 

EFD:   изм. 4, 6, 9, 10, окончателно гласуване 

GUE/NGL: изм. 6, 11, 13, окончателно гласуване 

Verts/ALE: изм. 6, 11, 12, 13 

ALDE:   изм. 2 

S&D:   окончателно гласуване 

 

Разни   
 

Групата ALDE оттегли своя  подпис от изменения 6, 8, 9, 11, 12. 
 

 

3. Киргизстан 

 

Предложения за резолюция:  B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, 

B7-0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B7- 0246/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR)  

§ 5 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

след § 13 1 S&D  +  

§ PPE  + устно изм. 

 гласуване: резолюция (целия текст)    +  

  Предложения за резолюция на политическите групи   

B7-0246/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0250/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0251/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0255/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0256/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0257/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0258/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Разни   
 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, представи следното устно 

предложение за изменение на параграф 5: 

"5. Приветства в тази връзка изявлението на преходното правителство, че ще проведе 

референдум относно новата конституция на 27 юни 2010 г.и нови общи избори на 10 

октомври 2010 г., за да засили демокрацията и политическата отчетност; призовава 

преходното правителство да се придържа към поетите от Киргизстан международни 

ангажименти и да гарантира, че изборите ще бъдат свободни и честни; " 

 

Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE, представи следното устно предложение за 

изменение на параграф 13. 

"13a. Призовава Комисията, като има предвид настоящето положение, да провери 

необходимостта от изпращането на спешна хуманитарна помощ;“ 
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4. Електрически превозни средства 

 

Предложение за резолюция:  B7-0261/2010 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B7-0261/2010 

(S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

§ 4, подточка iv) §  оригинален 

текст   

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 1рев Verts/ALE ПГ - 98,491,15 

§  оригинален 

текст   

разд.   

1  +  

2/ЕГ - 247,340,16 

§ 7 § оригинален 

текст   

поотд. +  

§ 8 2рев S&D  +  

§ 10 4 PPE  +  

съображение В § оригинален 

текст   

разд.   

1 +  

2 +  

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

Искания за поименно гласуване   
 

PPE   изм.1/рев. 

 

Искания за  гласуване поотделно 

 

GUE/NGL: § 7 

 

Искания за разделно гласуване 
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ALDE:  

§ 6 

1-ва част:    Текстът като цяло с изключение на думата „силна“ 

2-ра част:    тази дума 

 

GUE/NGL: 

съображение В 

1-ва част:    Текстът като цяло с изключение на думите „по-конкурентоспособна“ 

2-ра част:    тези думи 

 

§ 4, подточка iv) 

1-ва част:    Текстът като цяло с изключение на думите „които гарантират 

съществуването на единен пазар“ 

2-ра част:    тези думи 

 

 

5. Регламент за групово освобождаване на моторните превозни средства 

 

Предложение за резолюция:  B7-0245/2010 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - 

бележки 

Предложение за резолюция B7-0245/2010 

(комисия ECON) 

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

 

6. Съобщение на Комисията относно действията срещу рака: европейско 

партньорство 

 

Доклад: Alojz Peterle (A7-0121/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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7. Прилагане на възможностите на информационните и комуникационни 

технологии за улесняване на прехода към енергийно ефективна икономика с 

ниска въглеродна интензивност 

 

Доклад: Patrizia Toia (A7-0120/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 55 § оригинален 

текст   

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 304,299,7 

§ 61 § оригинален 

текст   

поотд./

ЕГ 

+ 352,227,6 

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

Искания за  гласуване поотделно  
 

PPE: § 61 

 

Искания за разделно гласуване   
 

PPE:  
§ 55 

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

2-ра част:    тези думи 

 

 

8. Доклад относно Бялата книга на Комисията: "Адаптиране спрямо 

изменението на климата към европейска рамка за действие" 

 

Доклад: Vittorio Prodi (A7-0057/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 30 1 повече от 74 

членове на 

ЕП 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ оригинален 

текст  

поотд. ↓  

§ 41 § оригинален 

текст   

поотд./Е

Г 

+ 384,214,9 

§ 52 2 повече от 74 

членове на 

ЕП 

ПГ + 305,295,1 

§ оригинален 

текст   

поотд. ↓  

§ 67 § оригинален 

текст   

поотд./Е

Г 

+ 337,251,9 

§ 68 3 повече от 74 

членове на 

ЕП 

ПГ - 295,301,7 

§ оригинален 

текст   

ЕГ + 297,293,16 

§ 72 4 повече от 74 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 337,266,8 

§ оригинален 

текст   

поотд. ↓  

§ 73 § оригинален 

текст   

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 325,281,8 

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

Искания за поименно гласуване   
 

Verts/ALE: изм. 2, 3 

 

Искания за гласуване поотделно:  
 

S&D: § 41 

PPE: §§ 30, 52, 67, 68, 72 
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Изменения 1 до 4 са внесени от Markus Pieper и др. 
 

Искания за разделно гласуване   
 

PPE  

§ 73 

1-ва част:    „призовава държавите-членки …определени от ЕС“ 

2-ра част:    „като отбелязва, че… за напълно обосновано“ 

 

Verts/ALE  

изм. 1 

1-ва част:    „изразява своята загриженост … гарантиране на повторното залесяване“ 

2-ра част:    „отбелязва, че при наличието на пожари …изменението на климата“ 

 

 

9. Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба с 

измамите - Годишен доклад за 2008 г. 

 

Доклад: Andrea Cozzolino (A7-0100/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 28 1з ECR ПГ - 097,509,2 

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

Искания за поименно гласуване   
 

ECR: изм. 1 

 

 

10. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ) – годишен доклад 2008 г. 

 

Доклад: Tamás Deutsch (A7-0062/2010) 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

 

 

11. Масови прояви на жестокост в Jos, Нигерия, през януари и март  
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Предложения за резолюция:  B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, 

B7-0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010 

  

Предмет  Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B7/0247/2010 

(PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR) 

след § 5 § Verts/ALE  + устно изм.  

§ 7 § оригинален 

текст   

 + устна промяна   

  гласуване: резолюция (целия текст)    +  

Предложения за резолюция на политическите групи   

B7-0247/2010  Verts/ALE  
↓ 

 

B7-0248/2010  S&D  
↓ 

 

B7-0249/2010  ECR  
↓ 

 

B7-0252/2010  PPE  
↓ 

 

B7-0253/2010  ALDE  
↓ 

 

B7-0254/2010  EFD  
↓ 

 

B7-0259/2010  GUE/NGL  
↓ 

 

 

Разни   
 

Charles Tannock  (група ECR) и Malika Benarab-Attou (група Verts/ALE) също са сред 

подписалите предложението за обща резолюция. 

Bastiaan Belder (група EFD) е също сред подписалите предложението за резолюция B7-

0254/2010 . 
 

Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, представи следното устно предложение 

за изменение, което да се добави след параграф 5: 

"5а. Призовава нигерийските власти да отменят неотдавнашните действия на някои 

нигерийски губернатори на региони, довели до екзекуция на затворници, осъдени на 

смърт, за да се намали пренаселеността в затворите, което би съставлявало грубо 

нарушаване на правата на човека; призовава губернаторите да се въздържат от 

действия и да продължат мораториума, който съществува де факто;припомня, че 

прилагането на смъртното наказание е в разрез със задълженията на Нигерия на 

международно равнище; " 
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Filip Kaczmarek, от името на групата PPE, представи устно предложение за изменение на § 

7 от общото предложение за резолюция: 

"7. Настоятелно призовава ЕС да продължи политическия диалог с Нигерия 

съгласно член 8 от преразгледаното Споразумение от Котону и в този контекст да 

разгледа въпросите, свързани със свободата на мисълта, съвестта, религията или 

убежденията, залегнали във всеобщи, регионални и национални инструменти за 

правата на човека " 
 

 


