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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. Участие на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария в работата на 

комитетите, които подпомагат Европейската комисия в упражняването на 

изпълнителните й правомощия по отношение на изпълнението, прилагането 

и развитието на достиженията на правото от Шенген ***  

Препоръка: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

2. Насоки за политиките за заетост на държавите-членки* 

Доклад: Pervenche Berès (A7-0011/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 591, 60, 11 

 
 

 

3. Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността ***II 

Препоръка за второ четене: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

одобряване без гласуване 

 

 

4. Политика в областта на радиочестотния спектър ***II 

Препоръка за второ четене: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012) (необходимо е квалифицирано 

мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета  

1 EFD ПГ - 33, 648, 10 
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Искания за поименно гласуване 

EFD: изм. 1 
 

 

5. Изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните 

взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти ***I  

Доклад: James Nicholson (A7-0262/2011) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 - 

компромис 

83 ECR, PPE, 

S&D, ALDE, 

EFD 

 +  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-82 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 574, 97, 18 
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6. Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на 

Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива 

Доклад: Станимир Илчев (A7-0399/2011) (необходимо е квалифицирано мнозинство за 

приемането на измененията и обикновено мнозинство за приемането на предложението за 

решение) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 48, § 2 5 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

6 рев. PPE ПГ + 492, 189, 13 

4 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

ПГ ↓  

1 комисия  ↓  

член 163, след § 2 2 комисия  ↓  

член 167, след 

алинея 1 

3 комисия  ↓  

гласуване: предложение за решение  +  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 4, 6 
 

 

7. Изпълнимост на въвеждането на стабилизационни облигации  

Предложение за резолюция: B7-0016/2012 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B7-0016/2012  

(комисия ECON) 

§ 4 1 S&D  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 325, 349, 12 

§ 9 2 S&D ЕГ - 267, 406, 14 

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ЕГ - 318, 365, 7 

§ 10 3з GUE/NGL  -  

§ 11, тире 7 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 521, 130, 34 

§ 12 4 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 515, 125, 52 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE § 11, тире 7, § 12 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 4 

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите "след като в еврозоната по 

убедителен начин бъде установена култура на стабилност," 

2-ра част: тези думи 
 

§ 9 

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите "като необходимо предварително 

условие" 

2-ра част: тези думи 
 

 

8. Аспекти, свързани със заетостта и социалните въпроси, в годишния обзор на 

растежа за 2012 година 

Доклад: Marije Cornelissen (A7-0021/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 457, 214, 18 

3 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ + 464, 206, 16 

§ 19 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ПГ + 646, 36, 6 

§ 29 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 49 § оригинален 

текст 

ПГ + 608, 49, 31 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: §§ 18, 49 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 29 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE 

§ 6 

1-ва част: "призовава Европейския съвет да обезпечи необходимата свобода на действие 

в рамките на бюджета и да насърчава инвестициите в създаване на устойчиви и 

достойни работни места в широк кръг от сектори, както и за обучение на 

работниците и безработните лица и намаляване на бедността;" 

2-ра част: "призовава държавите членки с излишък по текущата сметка да способстват за 

намаляване на макроикономическите неравновесия чрез увеличаване на 

вътрешното търсене с оглед предотвратяване на рецесионната спирала, която 

възпрепятства растежа на заетостта в ЕС;"   
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ALDE, GUE/NGL 

§ 7 

1-ва част: "призовава Европейския съвет да одобри насоките за политики за да измести 

данъчната тежест – като част от непреките разходи за труд – от труда, като 

насърчава компаниите, извличащи ползи от тези освобождавания от 

задължение/намаления, да предлагат в замяна достойно трудово 

възнаграждение; счита, че това би превърнало процеса на набиране и запазване 

на служители по-привлекателен с цел подобряване цялостната ситуация на 

пазара на труда, особено положението на уязвимите групи хора;" с изключение 

на думите: "насоките за политики за да измести данъчната тежест – като част 

от непреките разходи за труд – от труда, като насърчава компаниите, 

извличащи ползи от тези освобождавания от задължение/намаления, да 

предлагат " 

2-ра част: "насоките за политики за да измести данъчната тежест – като част от 

непреките разходи за труд – от труда, като насърчава компаниите, извличащи 

ползи от тези освобождавания от задължение/намаления, да предлагат" 

3-та част: "призовава Европейския съвет, в съответствие с принципа на субсидиарност, 

да одобри насоки относно увеличаване на приходите чрез справедливо, 

постепенно, преразпределящо, действащо и ефикасно данъчно облагане и по-

добро данъчно координиране с цел борба срещу укриването на данъци, така че 

да се гарантира справедливостта на системата и да се запази социалното 

единство;" 
 

PPE, GUE/NGL 

§ 19 

1-ва част: Текстът като цяло с изключение на думите "публичните" и "взаимно 

подкрепени от стимули за активизиране, като например програми за социално 

подпомагане с цел връщане на пазара на труда и подходящи системи за 

помощи с цел да се поддържа пригодността за заетост" 

2-ра част: "публичните" 

3-та част: "взаимно подкрепени от стимули за активизиране, като например програми за 

социално подпомагане с цел връщане на пазара на труда и подходящи системи 

за помощи с цел да се поддържа пригодността за заетост" 
 

 

9. Принос към годишния обзор на растежа за 2012 година 

Доклад: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 2 GUE/NGL  -  

§ 2 3 GUE/NGL  -  

след § 5 4 GUE/NGL  -  

след § 30 1 PPE, S&D,  +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 


