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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. Тарифни квоти за вино ***I 

Доклад: Iuliu Winkler (A7-0293/2013) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 314, 23, 12 

 

 

2. Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република***II 

Препоръка за второ четене: Vital Moreira (A7-0334/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFD ПГ - 48, 434, 59 

 

Искания за поименно гласуване 

EFD: изм. 1 
 

 

3. Ин витро диагностични медицински изделия ***I 

Доклад: Peter Liese (A7-0327/2013) 

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 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-20 

22-23 

25-32 

34-38 

41 

43-48 

50-71 

73-81 

83-148 

150-

161 

167-

188 

191-

194 

196-

204 

206-

216 

218-

223 

226-

230 

232 

235-

254 

комисия ПГ + 547, 20, 6 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

21 комисия поотд. -  

24 комисия ПГ + 403, 181, 6 

33 комисия разд.   

1 +  

2/ПГ + 465, 128, 21 

39 комисия разд.   

1 +  

2 +  

42 комисия разд.   

1 +  

2 +  

49 комисия разд.   
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Предмет 

 

Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

1 +  

2 +  

82 комисия поотд. +  

162 комисия разд.   

1 +  

2 +  

163 комисия поотд. +  

164 комисия поотд. +  

165 комисия поотд. +  

166 комисия поотд. +  

195 комисия разд.   

1 +  

2 +  

205 комисия ПГ - 294, 300, 60 

217 комисия поотд./

ЕГ 

+ 359, 282, 8 

224 комисия разд.   

1 +  

2 +  

231 комисия поотд. +  

233 комисия поотд. +  

234 комисия поотд./

ЕГ 

- 319, 336, 10 

член 1, § 6 268 PPE ПГ + 454, 208, 2 

40 комисия ПГ ↓  

след член 4 256 ALDE ПГ - 201, 444, 16 

271 PPE ПГ + 503, 152, 8 
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Предмет 

 

Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

72 комисия ПГ ↓  

член 8, § 7 263 PPE разд.   

1 +  

2/ЕГ + 330, 326, 11 

член 15, § 1 264 PPE  +  

след член 41 258 ALDE  -  

149 комисия  +  

след член 44 259= 

269= 

ALDE 

PPE 

ПГ + 585, 77, 8 

след член 76 260 ALDE ПГ + 351, 303, 10 

189 комисия ПГ ↓  

Член 77, буква а) 261сч ALDE  +  

190сч комисия  ↓  

Член 77, буква б) 190счЗ комисия  +  

Приложение II, точка 

3,2, буква Б 

265 PPE  +  

Приложение III, 

точка 7 

266 PPE ЕГ + 332, 325, 10 

Приложение VI, 

точка 3.5а.2 

225 комисия  -  

267 PPE  +  

след съображение 40 262 ALDE  +  

след съображение 59 255 ALDE  -  

270 PPE  +  
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Предмет 

 

Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение 67 272 PPE  +  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 525, 21, 132 

гласуване: законодателна резолюция ПГ Гласуването 

се отлага 

Искане за 

връщане за 

разглеждане в 

комисия (член 57, 

параграф 2 от 

Правилника за 

дейността) 

(ПГ 559, 14, 92) 

 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: блок на комисията, изменения 259/269, 260, 189 

PPE: блок на комисията, изменения 256, 271, 72 и предложение на Комисията 

 

EFD: предложение на Комисията 

ALDE: изменения 24, 268, 40, 256, 271, 72, 205, 33 (втора част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: изменения 217, 234 

ALDE: изменения 21, 24, 40, 72, 82, 163, 164, 165, 166, 205, 231, 233 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

изм. 33 

1-ва част: "Ясните правила за прилагането ... уреждане на тази област" 

2-ра част: "Държавите членки следва например ... превантивно лечение." 

 
изм. 39 

1-ва част: "Дългогодишна политика на Европейския съюз ... следва да остане на 

национално равнище" 

2-ра част: "Когато държава членка разрешава ... се прилагат стандартите, предвидени в 

настоящия регламент." 

 
изм. 42 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "преки или косвени" и "–  предоставяне 

на информация относно преките или косвени въздействия върху здравето," 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 49 

1-ва част: "изделие за генетични изследвания ... генетичната характеристика на дадено 

лице" 

2-ра част: "която е наследена ... пренаталното развитие;" 
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изм. 162  

1-ва част: Целият текст с изключение на думата "14" 

2-ра част: тази дума 

 
изм. 195 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "iii) доказан лабораторен опит ... 

произвеждат самостоятелно;" и "v) познания за рисковете ... на 

високорисковите IVD;" 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 224 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите  ''- познава активните вещества;" 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 263 

1-ва част: "Производителят гарантира ... изделието на потребителя." 

2-ра част: "За изделията за самотестуване ... до целевия потребител." 
 

 

4. Медицински изделия ***I 

Доклад: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0324/2013) 

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 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

1-13 

15-22 

25-31 

33-35 

38-41 

43-50 

52-56 

58-72 

75-80 

84 

86-92 

94 

96-103 

107-

112 

120-

129 

132-

140 

142-

156 

158-

161 

165 

167-

175 

177 

180-

240 

243-

268 

271-

303 

306-

328 

330-

340 

343-

344 

347 

комисия ПГ + 616, 15, 38 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласувания 

поотделно 

14 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ + 378, 286, 8 

23 комисия поотд. -  

24 комисия поотд./

ЕГ 

+ 344, 314, 11 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

32 комисия поотд. + 335, 324, 5 

42 комисия ПГ - 209, 438, 9 

51 комисия разд.   

1 +  

2 +  

57 комисия разд.   

1 +  

2 +  

73 комисия поотд. +  

81 комисия поотд. -  

82 комисия поотд. +  

83 комисия разд.   

1 +  

2/ЕГ - 268, 400, 6 

85 комисия поотд. -  

93 комисия разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 395, 261, 16 

95 комисия ПГ + 430, 235, 9 

104 комисия разд.   

1 +  

2 -  

105 комисия поотд. +  

106 комисия поотд. +  

116 комисия поотд. -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

117 комисия поотд. -  

130 комисия разд.   

1 +  

2 -  

131 комисия разд.   

1 +  

2 -  

141 комисия разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 353, 315, 9 

157 комисия ПГ + 402, 261, 10 

176 комисия поотд. -  

178 комисия поотд. +  

179 комисия поотд. +  

304 комисия ПГ + 377, 291, 10 

305 комисия поотд. +  

341 комисия поотд. -  

342 комисия поотд. -  

345 комисия поотд. -  

346 комисия поотд. -  

348 комисия поотд. -  

Член 2, § 1,  след 

точка 8 

357 ALDE  +  

74 комисия  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 2, § 1, точка 10 354 Verts/ALE ПГ + 362, 310, 15 

член 15, § 3 113 комисия ПГ + 371, 301, 9 

349 ECR  ↓  

350 ECR  ↓  

351 ECR  ↓  

375 PPE  ↓  

след член 15 358 ALDE  +  

114 комисия ПГ ↓  

359 ALDE  +  

115 комисия ПГ ↓  

118 комисия ПГ + 351, 331, 6 

352 ECR  ↓  

376 PPE  ↓  

119 комисия  -  

377 PPE  +  

353 ECR  ↓  

след член 43 162 комисия ПГ - 278, 402, 8 

360= 

371= 

ALDE  

PPE 

 +  

163 комисия  -  

372 PPE  +  

361= 

373= 

ALDE  

PPE 

ЕГ + 375, 307, 6 

164 комисия  ↓  

след член 44 166 комисия ПГ - 285, 387, 11 

374 PPE, ALDE разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ + 366, 303, 14 

369 PPE  +  

след член 78 241 комисия ПГ - 279, 385, 19 

367 PPE  +  

365 ALDE  ↓  

член 80 366= 

368= 

ALDE  

PPE 

 +  

242 комисия  ↓  

Приложение I, част I, 

след точка 7 

378 PPE  +  

Приложение I, част 

II, точка 7, точка 4 

355 Verts/ALE ПГ + 346, 330, 9 

269 комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

3/ПГ ↓  

270 комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

3/ПГ ↓  

Приложение 13, 

точка 5 

356 Verts/ALE ПГ - 286, 374, 20 

329 комисия ЕГ + 348, 316, 17 

след съображение 42 363= 

370= 

ALDE  

PPE 

ЕГ + 366, 304, 9 

36 комисия разд.   

1 ↓  

2 ↓  

379 PPE  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

37 комисия  -  

364 ALDE ЕГ + 373, 304, 15 

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 569, 79, 44 

гласуване: законодателна резолюция ПГ Гласуването 

се отлага 

Искане за 

връщане за 

разглеждане в 

комисия (член 57, 

параграф 2, от 

Правилника за 

дейността) 

(ПГ 559, 81, 40) 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 95, 157, 304, 354, 162, 166, 355, 269, 270, 356, блок на комисията 

PPE: изм. 113 

ALDE: изм. 42 

EFD: предложение на Комисията 

S&D: блок на комисията, изменения 114, 115, 118, 162, 166, 241 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: изм. 305 

PPE: изменения 23, 24, 32, 37, 82, 83, 93, 113, 114, 115, 116, 117, 269, 270 

ECR: изменения 24, 73, 74, 81, 85, 105, 106, 176, 269, 270, 329, 341, 342, 345, 346, 348 

ALDE: изменения 42, 85, 176, 178, 179, 341, 342, 345, 346 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изм. 14 

1-ва част: "Съществува научна несигурност ... в международен план." 

2-ра част: "При проектирането и производството ... прилага най-стриктната процедура за 

оценяване на съответствието." 

 
изм. 57 

1-ва част: Целият текст с изключение на заличаването на думата "минималните" 

2-ра част: "Въпреки това съществените елементи ... обикновената законодателна 

процедура." 

 
PPE: 

изм. 104 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "риска от несъстоятелност и " 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 83 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "рандомизирани" 

2-ра част: тази дума 
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изм. 36 

1-ва част: "При високорисковите медицински изделия ... съгласуват дейността си." 

2-ра част: "Комисията за оценяване на медицинските изделия ... на клиничните данни." 

 
изм. 130 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "както и на ЕМА" 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 131 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "ЕМА" 

2-ра част: тези думи 

 
изм. 141 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и ако е приложимо, ЕМА," и "внезапна" 

2-ра част: "и ако е приложимо, ЕМА," 

3-та част: "внезапна" 

 
изм. 269 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите " в рамките на 8 години след влизането в 

сила на настоящия регламент" и "в рамките на 8 години след влизането в сила 

на настоящия регламент" 

2-ра част: "в рамките на 8 години след влизането в сила на настоящия регламент" 

3-та част: "в рамките на 8 години след влизането в сила на настоящия регламент" 

 
изм. 270 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "в рамките на 8 години след влизането в 

сила на настоящия регламент" и "считано от 1 януари 2020 г., " 

2-ра част: "в рамките на 8 години след влизането в сила на настоящия регламент" 

3-та част: "считано от 1 януари 2020 г.," 

 
изм. 93 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "въз основа на становищата ...членове 78 

и 76а," и "включително гранични продукти," 

2-ра част: "въз основа на становищата ...членове 78 и 76а," 

3-та част: "включително гранични продукти,," 

 
ALDE: 

изм. 51 

1-ва част: "Държавите членки се ... и измами с медицински изделия." 

2-ра част: "Размерът на тези санкции ... лишаване от свобода." 

 
PPE, S&D: 

изм. 374 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата "имплантируеми" 

2-ра част: тази дума 

 
Разни 

Изменение 362 се анулира. 
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5. Рециклиране на кораби ***I 

Доклад: Carl Schlyter (A7-0132/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 121 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 591, 47, 32 

 

Разни 

Докладът беше върнат за разглеждане в комисия по време на заседанието от 18.04. 2013 г. (член 

57, параграф 2 от Правилника за дейността). 

Изменение 121 заменя измененията, приети на горепосоченото заседание. 
 

 

6. Европейска демографска статистика ***I 

Доклад: Csaba Sógor (A7-0050/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 27 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 616, 58, 8 

 

Разни 

Докладът беше върнат за разглеждане в комисия по време на заседанието от 18.04. 2013 г. (член 

57, параграф 2 от Правилника за дейността). 

Изменение 27 заменя измененията, приети на горепосоченото заседание. 
 

 

7. Сексуално и репродуктивно здраве и права 

Доклад: Edite Estrela (A7-0306/2013) 

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 

резолюция за 

заместване 

1 EFD ПГ - 135, 486, 44 

гласуване: резолюция (целият текст) (комисия 

FEMM) 

ПГ Гласуването 

се отлага 

Искане за 

връщане за 

разглеждане в 

комисия (член 57, 

параграф 2 от 

Правилника за 

дейността) 

(ПГ 351, 319, 18) 

  

Искания за поименно гласуване 

EFD: изменение 1. 
 

8. Положението, свързано с правата на човека в региона на Сахел 

Доклад: Charles Tannock (A7-0325/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 592, 41, 44 

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 421, 222, 24 

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 84 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 89 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 105 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 264, 370, 18 

след § 107 2 повече от 77 

членове на 

ЕП 

 

ЕГ - 241, 316, 92 

§ 109 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 110 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 111 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  

6 +  

§ 113 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 284, 367, 15 

§ 114 1 повече от 77 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 409, 238, 20 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 115 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение П § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 11 (втора част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 113 

ECR: §§ 113 и 105 

GUE/NGL: § 16 
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Искания за разделно гласуване 

PPE, ECR: 

§ 49 

1-ва част: "отбелязва с подобаващата сериозност ... достъпът до здравни услуги" 

2-ра част: "особено що се отнася до правата ... семейно планиране;" 

 
§ 60 

1-ва част: "изтъква неотложната необходимост ... намаляване на смъртността сред 

родилките " 

2-ра част: "и за всеобщ достъп до ... за здравето на жените;" 

 
§ 89 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "сексуални и репродуктивни права" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 109 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "където неграмотността сериозно 

отстъпи" и "като достигна от 95 % в края на испанския колониализъм до 5 % 

понастоящем" 

2-ра част: "където неграмотността сериозно отстъпи" 

3-та част: "като достигна от 95 % в края на испанския колониализъм до 5 % 

понастоящем" 

 
PPE: 

§ 105 

1-ва част: "осъжда случаите на нарушаване на правата на човека, чиито жертви са 

сахравските жени" 

2-ра част: "в териториите, окупирани от Мароко ... право на самоопределяне" 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "силите за сигурност на Чад, 

осигуряващи защитата на" 

2-ра част: тези думи 

 

Verts/ALE, GUE/NGL: 
§ 114 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "по-специално ... Лааюн и Дакла" и 

"изграждане на отношение със сахравите, които са враждебни към 

мароканското управление, и" 

2-ра част: "по-специално ... Лааюн и Дакла" 

3-та част: "изграждане на отношение със сахравите, които са враждебни към 

мароканското управление, и" 

 

§ 115 

1-ва част: "при все това отбелязва ... Полисарио;" 

2-ра част: "припомня акцента ... контролирани от Фронта Полисарио;" 

 
ECR: 

§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "ескалиращата", "растящото" и "което 

оставя населението ... Южно Мали" 

2-ра част: тези думи 
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§ 11 

1-ва част: "настоява ЕС и държавите ... фундаментални проблеми, които да бъдат вземани 

под внимание;" 

2-ра част: "подчертава ... въоръжени конфликти;" 

 
§ 34 

1-ва част: "посочва наложителната необходимост ... сфери на държавната власт;" 

2-ра част: "следователно призовава ... на корупция;" 

 
§ 110 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите " предвид недостатъчното предоставяне 

на жилищно настаняване" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение П 

1-ва част: "като има предвид, че ... прекъсване на цикъла на бедността" 

2-ра част: бележка под линия: ''Isobel Coleman ... women, population and climate" 

 
 

Verts/ALE, ECR, GUE/NGL: 

§ 111 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "на религиозно-фундаменталистка 

основа", "припомня опасността ... престъпните или терористичните мрежи, и", 

"обръща внимание на ... северната част на Мали и от други места", "във връзка 

с това" и "призовава алжирските органи ... лагерите Тиндуф" 

2-ра част: "на религиозно-фундаменталистка основа" 

3-та част: "припомня опасността ... престъпните или терористичните мрежи, и" 

4-та част: "обръща внимание на ... северната част на Мали и от други места" 

5-та част: „във връзка с това“ 

6-та част: "призовава алжирските органи ... лагерите Тиндуф" 

 

PPE, Verts/ ALE, ECR, GUE/NGL: 
§ 84 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "както и обичайните практики като 

сороратските или левиратските бракове" и "в това число правото на сексуално 

и репродуктивно здраве" 

2-ра част: "както и обичайните практики като сороратските или левиратските бракове" 

3-та част: "в това число правото на сексуално и репродуктивно здраве" 

  

Разни: 

Параграфите 48, 82 и 83 се припокриваха с параграфи 49 и 84 и поради това бяха заличени. 

 

Думите "призовава ЕС да работи съвместно с ... женското здравеопазване;" в параграф 88 се 

припокриваха с текста на параграф 87 поради това бяха заличени. 
 

9. Местните органи и гражданското общество 

Доклад: Corina Creţu (A7-0296/2013) 

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 

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след позоваване 27 §   + устна промяна  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 9, 31, 33, 35 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и участието на" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Corina Creţu предложи следното устно изменение след съображение 27: 

"като взе предвид резолюцията на Европейския парламент относно местните власти и 

сътрудничеството за развитие, приета на 15 март 2007 г.,2 

 

2 ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр 249." 
 

 

10. Преосмисляне на образованието 

Доклад: Katarína Neveďalová (A7-0314/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 611, 55, 5 

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 370, 289, 13 

3 -  

§ 74 § оригинален 

текст 

ПГ + 610, 36, 20 

§ 81 § оригинален 

текст 

ПГ + 532, 113, 13 

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 556, 105, 6 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 74 

EFD: §25 (втора част), 81 и окончателно гласуване 
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Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

§ 17 

1-ва част: "припомня, че младите хора ... младите хора" 

2-ра част: "но че този вид образование ... постигане на определени цели;" 

 
съображение Ж 

1-ва част: "като има предвид, че ... с психичното здраве;" 

2-ра част: "като има предвид, че ... подкопаха образователните стандарти" 

 
съображение Й 

1-ва част: "като има предвид, че ... пазара на труда;" 

2-ра част: "като има предвид, че ... сред гражданите;" 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "че насърчаването на публично-частните 

партньорства е важна стъпка " и "за гарантиране на споделена отговорност по 

отношение на образованието и" 

2-ра част: тези думи 

 
EFD: 

§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и начините .. свободно движение в ЕС" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D, PPE 

§ 55 

1-ва част: "отбелязва демографските промени ... през целия живот," 

2-ра част: "настоятелно призовава държавите членки ... рамките на Съюза" без думата 

"всички" 

3-та част: "всички" 
 

11. Предприсъединителни фондове на ЕС: съдебните системи и борбата 

срещу корупцията 

Доклад: Monica Luisa Macovei (A7-0318/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Искания за разделно гласуване 

EFD: 

§ 11 

1-ва част: "отбелязва, че равнището ... страна на бенефициерите;" 

2-ра част: "следователно призовава Комисията ... от националните органи, в рамките на 

ИПП ІІ;" 
 

 

12. Безопасност на пациентите 

Доклад: Oreste Rossi (A7-0320/2013) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 48 § оригинален 

текст 

ПГ + 574, 57, 16 

§ 53 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 64 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

Съображение AФ § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 389, 223, 2 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 48 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 48 

ALDE: съображение AФ 

S&D: §§ 13, 53 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите"като призовава, по-специално ... 

безопасността на пациентите;" 

2-ра част: тези думи 

 
ALDE: 

§ 13 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите"които се използват въпреки 

съществуването на друг продукт," 

2-ра част: тези думи 

 
съображение М 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите"(— например извън ИЛП —)" 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "свързани по-специално с лекарствени 

продукти и медицински изделия," 

2-ра част: тези думи 

 
S&D, ECR 

§ 64 

1-ва част: "насърчава държавите членки ... инфекциите, свързани със здравни грижи; " 

2-ра част: "насърчава националните органи ... докладите, които получават от него," 

3-та част: "и подчертава ... координация и надзор;" 
 

 

13. Подвеждащи рекламни практики 

Доклад: Cornelis de Jong (A7-0311/2013) 

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 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 16, 19, 22 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и ако е възможно ... такива практики;" 

2-ра част: тези думи 
 


