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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. Общи правила за схеми за директно подпомагане на земеделски стопани ***I 

Доклад: Paolo De Castro (A7-0158/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 648, 27, 11 

 

 

2. Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони ***I 

Доклад: Paolo De Castro (A7-0161/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 645, 25, 18 

 

Разни 

Изменение 5 не засяга всички езици и следователно няма да бъде подлагано на гласуване  (член 

157, параграф 1 г) от Правилника). 
 

 

3. Обща организация на селскостопанските пазари и специфични разпоредби за 

някои земеделски продукти ***I 

Доклад: Paolo De Castro (A7-0322/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 649, 24, 15 

 

 

4. Финансиране на Общата селскостопанска политика ***I 

Доклад: Giovanni La Via (A7-0209/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 650, 24, 14 
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5. Биологичното производство и етикетирането на биологични продукти ***I 

Доклад: Martin Häusling (A7-0215/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 629, 25, 34 

 

 

6. Система за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието ***I 

Доклад: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 654, 21, 15 

 

 

7. Споразумение между ЕС и Русия относно запазването на ангажименти в 

областта на търговията с услуги *** 

Препоръка: Gianluca Susta (A7-0176/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

8. Споразумение между ЕС и Русия относно търговията с части и компоненти 

на моторни превозни средства *** 

Препоръка: Paweł Zalewski (A7-0175/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  
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9. Споразумение между ЕС и Русия относно въвеждането или увеличението от 

страна на Руската федерация на износни мита върху суровините *** 

Препоръка: Inese Vaidere (A7-0178/2012) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

10. Търговско споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския 

съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република 

Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, 

Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените 

американски щати *** 

Препоръка: David Martin (A7-0204/2012) 

Предмет ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: сключване на споразумението ПГ - 39, 478, 165 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, EFD: окончателно гласуване 
 

 

11. Директни плащания за селскостопански производители ***I 

Доклад: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 - 

компромис 

13 S&D, PPE, 

ECR 

 +  

Блок №2 - 

изменения, внесени 

от водещата комисия 

1-12 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 650, 23, 16 
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12. Бюджет за 2013 г. - мандат за участието в триалог 

Доклад: Giovanni La Via (A7-0215/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 5 Verts/ALE  -  

6 Verts/ALE  -  

21 GUE/NGL  -  

§ 2 16 ECR ПГ - 115, 546, 31 

след § 2 29 GUE/NGL  -  

30 GUE/NGL  -  

§ 3 1 EFD ПГ - 48, 633, 9 

17 ECR ПГ - 96, 537, 37 

14 ALDE  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 4 7 Verts/ALE  -  

след § 4 18 ECR ПГ - 196, 480, 13 

20 GUE/NGL ЕГ + 432, 218, 29 

§ 6 2 EFD ПГ - 79, 576, 22 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 573, 96, 16 

§ 7 3 EFD ПГ - 112, 552, 20 

19 ECR ПГ - 102, 554, 31 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 548, 120, 19 

2/ЕГ + 596, 73, 8 

§ 8 15 ALDE  +  

§ 20 8 Verts/ALE  -  

след § 20 9 Verts/ALE разд.   

1 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 ↓  

§ 21 10S Verts/ALE  -  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 461, 158, 68 

след § 30 22 GUE/NGL  -  

§ 32 11 Verts/ALE  +  

след § 36 23 GUE/NGL  -  

след § 46 24 GUE/NGL  -  

25 GUE/NGL  -  

26 GUE/NGL  -  

след § 48 27 GUE/NGL  -  

след § 49 28 GUE/NGL  -  

§ 51 13S Verts/ALE  -  

§ 52 32 GUE/NGL  -  

§ 55 33 GUE/NGL  -  

§ 60 34 GUE/NGL  -  

след § 62 35 GUE/NGL  -  

§ 67 36 GUE/NGL  -  

§ 71 37 GUE/NGL  -  

§ 75 38 GUE/NGL  -  

§ 76 39 GUE/NGL  -  

§ 77 40 GUE/NGL  -  

§ 81 41 GUE/NGL  -  

§ 87 4 EFD ПГ - 98, 579, 11 

§ 88 § оригинален 

текст 

 + устна промяна  

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

ПГ + 540, 93, 52 
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Искания за поименно гласуване 

ECR: изменения 16, 17, 18, 19 

EFD: изменения 1, 2, 3, 4 и окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 24 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 6 

1-ва част: "разбира, че .....ключовите политики на ЕС;" 

2-ра част: "счита, че....равнището на RAL;"  
 

§ 7 

1-ва част: "разглежда предложеното ....реалистично бюджетиране;"  

2-ра част: "отбелязва, че увеличенията ....са точни и реалистични;" 
 

S&D: 

изм. 9 

1-ва част: "изразява дълбоко съжаление ....възобновяеми източници;" 

2-ра част: "поради тази причина ....увеличение за ITER;" 
 

Разни 

Изменение 12 е оттеглено. 

 

Giovanni La Via предложи следното устно изменение на § 88: 

88. счита, че следните въпроси са от особен интерес за тристранната среща, планирана да се 

проведе на 9 юли 2012 г.: 

- достатъчно ниво на плащания, което да позволи на ангажимента, поет на Европейски 

съвет от юни 2012 г. да мобилизира фондовете на бюджета на ЕС за мерки допринасящи 

за бърз растеж, които да бъдат незабавно осъществени и в рамките на настоящата 

МФР; 

- подкрепа за растежа, конкурентоспособността и заетостта, особено по отношение на МСП и 

младежта, в бюджета за 2013 г.; 

- достатъчно равнище на бюджетните кредити за плащания за покриване на нарастващите 

нужди по текущите проекти, и по-специално по функции 1а, 1б и 2, в края на програмния 

период; 

- проблема с неизпълнените поети задължения (RAL); 

- коригиращ бюджет за 2012 г. с цел покриване на минали и текущи потребности от плащания и 

предотвратяване на пренасочването на плащания от 2012 г. за 2013 г., както се случи тази 

година; 

- достатъчно равнище на бюджетните кредити за поети задължения — повече Европа във време 

на криза; 

- междуинституционална среща относно плащанията; 

- финансиране на ITER в бюджета за 2013 г.; 

- несъответствието между финансовото програмиране и ПБ за 2013 г. при функция 4; 

 

Cornelis de Jong (GUE/NGL групата) подписа изменение 20. 
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13. Стратегия за защита и хуманно отношение към животните 

Доклад: Marit Paulsen (A7-0216/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 GUE/NGL, 

Schlyter, 

Eickhout 

ПГ - 226, 421, 31 

§ 1 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 36 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 480, 181, 13 

§ 39 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 49 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 61 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ - 225, 444, 12 

2/ПГ - 200, 448, 17 

§ 64 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 67 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

позоваване 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция  

(целият текст) - комисия AGRI 

ПГ + 574, 82, 17 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: окончателно гласуване 

PPE: § 61 

Verts/ALE: изм. 1 

GUE/NGL: изм. 1 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: §§ 36, 64 

ECR: § 1 

S&D: §§ 39, 49, позоваване 9 

GUE/NGL: съображение Г 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE, S&D: 

Съображение В 

1-ва част: "като има предвид, че ....в сериозно неизгодно конкурентно положение;" 

2-ра част: "като има предвид, че .....неравнопоставени условия на конкуренция;" 
 

S&D: 

§ 34 

1-ва част: "подчертава, че ....държави членки на ЕС;" 

2-ра част: "счита обаче....в които има празнини;" 
 

§ 61 

1-ва част: "припомня на Комисията....на производителите;" 

2-ра част: "призовава Комисията....за производителите;" 
 

GUE/NGL: 

§ 67 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "важно условие за....на вътрешния 

пазар," и "счита въпреки това...на международните пазари;" 

2-ра част: "важно условие за....на вътрешния пазар," 

3-та част: "счита въпреки това...на международните пазари;" 
 

Разни 

Michèle Rivasi (от групата Verts/ALE) подписа изменение 1 от свое име. 
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14. Създаване на правна рамка на ЕС за защита на домашните любимци и 

бездомните животни 

Предложение за резолюция: B7-0341/2012 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B7-0341/2012  

(комисия PETI) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 +  

 

 

15. Заключения от заседанието на Европейския съвет (28 и 29 юни 2012 г.) 

Предложения за резолюция: B7-0406/2012, B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-
0410/2012 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B7-0407/2012 (GUE/NGL) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 -  

B7-0408/2012 (EFD) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 -  

B7-0409/2012 (ECR) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 -  

B7-0410/2012 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

ПГ + 501, 132, 38 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: окончателно гласуване [B7-0410/2012] 
 

Разни 

Предложението за резолюция B7-0406/2012 е оттеглено. 
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16. Достъп до основни банкови услуги 

Доклад: Jürgen Klute (A7-0197/2012) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 586, 76, 5 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

ПГ + 585, 68, 5  

квалифицирано 

мнозинство 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD, ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 1 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "до януари 2013 г." и "които пребивават 

законно" 

2-ра част: "до януари 2013 г." 

3-та част: "които пребивават законно" 
 

съображение Й 

1-ва част: Целия текст, с изключение на думите "както и за улесняване .....без постоянен 

адрес;" 

2-ра част: тези думи  
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17. Подготовка на работната програма на Комисията за 2013 г. 

Предложения за резолюция: B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-
0349/2012, B7-0350/2012 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B7-0345/2012 (ECR) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

B7-0346/2012 (PPE) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

B7-0347/2012 (ALDE) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

B7-0348/2012 (Verts/ALE) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

B7-0349/2012 (GUE/NGL) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

B7-0350/2012 (S&D) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

 гласуване, отложено за 

септемврийската месечна сесия 

 


