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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. Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на 

малките острови в Егейско море ***I 

Доклад: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за регламент 

Текста като цяло - 

блок № 1 - 

компромис 

48 PPE  +  

Блок №2 - 

изменения, внесени 

от водещата комисия 

1-14 

16-47 

комисия  ↓  

Блок №2 - 

изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване 

поотделно 

15 комисия разд.   

1 ↓  

2 ↓  

гласуване: променено предложение  +  

Проект на законодателна резолюция 

след § 1 49 PPE  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 600, 38, 50 

 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

изм. 15 

1-ва част: "Най-късно до 31 декември 2016 г. ... географско положение и околна среда" 

2-ра част: "както и увеличаването на незаконната миграция" 
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2. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на 

Съюза ***I 

Доклад: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за регламент 

Текста като цяло - 

блок № 1 - 

компромис 

115 PPE  +  

Блок №2 - 

изменения, внесени 

от водещата комисия 

1-114 комисия  ↓  

гласуване: променено предложение  +  

Проект на законодателна резолюция 

след § 1 116 PPE  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 579, 82, 35 

 

 

3. Улесняване достъпа на МСП до финансиране 

Доклад: Philippe De Backer (A7-0001/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 538, 20, 22 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD, PPE: окончателно гласуване 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 34 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "финансиране на иновациите в" 

2-ра част: тези думи 
 


