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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. Координация на системите за социална сигурност ***I 

Доклад: Milan Cabrnoch (A7-0043/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 540, 19, 30 

 

 

2. Присъединяването на Европейския съюз към Договора за приятелство и 

сътрудничество в Югоизточна Азия *** 

Препоръка: Elmar Brok (A7-0139/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 613, 20, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 
 

 

3. Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани 

относно Договора от Лисабон (одобрение) *** 

Препоръка: Paulo Rangel (A7-0065/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 590, 20, 41 

 

 

4. Проект на протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани 

относно Договора от Лисабон (консултация) * 

Доклад: Paulo Rangel (A7-0064/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 586, 26, 34 
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5. Ролята на политиката на сближаване в най-отдалечените региони на 

Европейския съюз в контекста на стратегията „Европа 2020“ 

Доклад: Nuno Teixeira (A7-0084/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 565, 74, 21 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE, EFD: окончателно гласуване 
 

 

6. Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област 

Доклад: Richard Howitt (A7-0086/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 2 S&D ПГ + 336, 299, 32 

след § 3 1 ALDE  ↓  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 252, 399, 11 

след § 21 12 GUE/NGL  -  

§ 24 14rev GUE/NGL  -  

след § 30 13 GUE/NGL  -  

след § 34 15 GUE/NGL  -  

след § 37 16 GUE/NGL  -  

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 324, 322, 14 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 42 3 S&D  -  

след § 46 17 GUE/NGL  -  

след § 48 21 GUE/NGL  -  

след § 50 22 GUE/NGL  +  

след § 52 18 GUE/NGL  -  

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 64 4 S&D ЕГ + 337, 326, 7 

§ 73 5 S&D, PPE  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

след § 87 19 GUE/NGL  -  

20 GUE/NGL  +  

§ 93 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 634, 8, 22 

2/ПГ + 403, 207, 35 

§ 99 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 101 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 643, 4, 22 

2/ПГ + 427, 205, 36 

Подзаглавие 18 6 S&D ЕГ - 314, 346, 10 

§ оригинален разд.   



P7_PV(2012)04-18(VOT)_BG.doc 5 PE 488.121 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2/ЕГ + 342, 304, 15 

§ 102 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 103 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 104 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 105 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 106 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 342, 313, 23 

след § 108 7 S&D ПГ + 353, 268, 52 

8 S&D ЕГ + 371, 276, 14 

§ 112 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

след § 118 9 S&D ЕГ - 280, 368, 22 

§ 120 10 S&D  -  

§ 135 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 146 11 S&D ПГ + 355, 317, 12 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 580, 28, 74 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 

S&D: §§ 93, 101, 146, изменения 2, 7, 11, окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: §§ 105, 106 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 8 

1-ва част: "насърчава ... правата на човека " 

2-ра част: "и изразява съжаление  ... Обединеното кралство;" 
 

§ 93 

1-ва част: "приветства ...  здравна организация;" 

2-ра част: "подчертава ... трети държави;" 
 

§ 101 

1-ва част: "припомня ... при бременните жени;" 

2-ра част: "призовава ... репродуктивно здраве и права;" 
 

S&D: 

§ 41 

1-ва част: "подчертава  ... правото на религиозна свобода," 

2-ра част: "посочва ...  човека;" 
 

GUE/NGL: 

§ 60 

1-ва част: "счита, че, ... източните съседи на ЕС;" 

2-ра част: "и приветства ... съседство;" 
 

§ 73 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „изправено пред екзекуция“ 

2-ра част: тези думи 
 

§ 99 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата „отживяла“ 

2-ра част: тази дума 
 

подзаглавие 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата „християни“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 103 

1-ва част: "по-специално подчертава ... Арабската пролет;" 

2-ра част: "изразява ... насилие;" 
 

§ 106 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „и Комисията по международни 

религиозни свободи на САЩ“ 

2-ра част: тези думи 
 

§ 135 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите „за които Европейският парламент не 

беше достатъчно информиран“ 

2-ра част: тези думи 
 

S&D, GUE/NGL 

§ 102 

1-ва част: "остро осъжда  ... за практикуване на вярата;“ с изключение на думите 

„неговата непоклатима и принципна“ 

2-ра част: "неговата непоклатима и принципна" 

3-та част: "призовава ... справяне с тях;" 
 

§ 104 

1-ва част: "настоятелно ... многостранни организации;" 

2-ра част: "насърчава ... света;" 
 

Разни 

Rui Tavares представи следното устно изменение на § 112: 

112. Счита, че следва да се увеличи бюджетът за новите и съществуващите бюджетни редове за 

подкрепа на гражданското общество и защитниците на правата на човека, и по-специално от 

общностите на коренното население; счита, че те следва също така да покажат способността си 

да реагират гъвкаво и бързо при кризисни събития и текущи ситуации, без значение от това 

къде се случват, и също така да оптимизират съотношението между постигнатото качество и 

изразходваните средства, както и тяхното въздействие; приветства факта, че ЕС оказва голяма 

подкрепа на изграждането на капацитет сред коренните населения в ООН; подчертава, че 

повишаването на ефективността на представителите на коренното население по време на 

събития на ООН чрез подпомагане на адекватна логистика, документация и информация е от 

съществено значение; призовава ЕС да продължи да оказва такава подкрепа; 
 

 

7. Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и 

Азербайджан 

Доклад: Anneli Jäätteenmäki (A7-0071/2012) 

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 

§ 1, буква б) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 + устна промяна  

§ 1, след буква й) 2 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, след буква щ) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 520, 32, 24 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 
 

Разни 

Vytautas Landsbergis представи следното устно изменение на изменение 1:  

"§ 1, б) да гарантират, че преговорите за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и 

Азербайджан и ЕС и Армения, в съответствие с изискванията, посочени в резолюцията на 

Парламента относно необходимостта от стратегия на ЕС за Южен Кавказ от 20 май 2010 г. и с 

всички основни принципи на Минската група на ОССЕ, залегнали в съвместното изявление от 

Л’Акуила от 19 юли 2009 г., са обвързани с надеждни ангажименти за постигането на 

съществен напредък към разрешаване на конфликта в Нагорни Карабах, включително например 

мерки за изграждане на доверие, като обща демилитаризация, оттегляне на снайперистите от 

граничната линия, най-напред оттегляне на арменските сили от окупираните територии около 

Нагорни Карабах и тяхното връщане под контрола на Азербайджан, и механизъм за активна 

превенция на инциденти и разследване на нарушенията на спирането на огъня по граничната 

линия, правото на всички вътрешно разселени лица и бежанци да се завърнат в родните си 

селища и собственост и международни гаранции за сигурност, които да включват истинска 

международна операция за опазване на мира, с цел да се създадат подходящи договорени 

условия за бъдещото законнообвързващо, свободно изразяване на волята относно окончателния 

статут на Нагорни Карабах;;" 

 

 

8. Преговори във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и 

Армения 

Доклад: Tomasz Piotr Poręba (A7-0079/2012) 

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 

§ 1, буква б) 1 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, буква х) 2S PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, буква ш) 3 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 1, след буква ш) 4 PPE, S&D, 

Verts/ALE, 

ECR 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 508, 29, 27 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване 
 


