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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. Предпазни мерки, предвидени в Споразумението между Европейската 

икономическа общност и Конфедерация Швейцария ***I 

Доклад: Andrzej Duda (A8-0145/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 614, 30, 30 

 

 

 

2. Европейската конвенция за правната защита на услуги, основаващи се 

на или състоящи се от достъп под условие *** 

Препоръка: Pavel Svoboda (A8-0071/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 622, 53, 7 

 

 

 

3. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Виктор Успаских 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0149/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

4. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Жером Лаврийо 

Доклад: Heidi Hautala (A8-0152/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 



P8_PV(2015)05-19(VOT)_BG.doc 3 PE 558.339 
 

5. Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Януш Корвин-

Мике 

Доклад: Kostas Chrysogonos (A8-0150/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

6. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Теодорос Загоракис 

Доклад: Andrzej Duda (A8-0151/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

7. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален 

комитет относно „Подобряване на функционирането на Европейския съюз въз 

основа потенциала на Договора от Лисабон“ 

Искане за консултиране 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

8. Искане за консултиране с Европейския икономически и социален 

комитет относно „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата 

институционална структура на Европейския съюз“  

Искане за консултиране 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  
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9. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Подобряване 

на функционирането на Европейския съюз въз основа потенциала на Договора от 

Лисабон“ 

Искане за консултиране 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

10. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно „Възможно 

развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 

Европейския съюз“  

Искане за консултиране 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване  +  

 

 

 

11. Индекси, използвани като референтни показатели за целите на 

финансови инструменти и финансови договори ***I 

Доклад: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 1СЧ комисия ЕГ + 517, 146, 27 

съображение 16 1СЧ комисия ПГ + 568, 72, 50 

член 2, § 2 1СЧ комисия разд.   

1/ПГ + 603, 75, 10 

2/ПГ + 549, 86, 50 

член 2, § 2 а 1СЧ комисия разд.   

1/ПГ + 584, 52, 52 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 514, 147, 12 

Член 13, § 1, уводна 

фраза 

1СЧ комисия разд.   

1/ПГ + 596, 15, 75 

2/ПГ + 491, 120, 72 

член 14 а 1СЧ комисия ПГ + 530, 143, 15 

Заличаване на член 

18 

1СЧ комисия ПГ + 538, 148, 4 

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ гласуването 

се отлага 

член 61, параграф 

2 от регламента 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1СЧ (член 14 а), изменение 1СЧ (заличаване на член 18), изменение 

1СЧ (член 2, § 2 а), изменение 1СЧ (член 13, § 1, встъпително изречение) 

EFDD: изменение 1СЧ (член 2, § 2), изменение 1СЧ (член 2, § 2 bis) 

GUE/NGL: изменение 1СЧ (съображение 16), изменение 1СЧ (член 2, § 2, 2-ра част) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изменение 1СЧ (чл. 2, § 2 а) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "член 5г, букви б) – ж) член 7, параграф 

1, букви аa)", "ба)" и "бв)", "член  11" 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 1СЧ (член 13, §1, встъпително изречение) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "който не се основава на регулирани 

данни" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

изменение 1 СЧ (член 2, § 2) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "централните банки, когато ... 

съответната държава членка или трета държава; " 

2-ра част: тези думи 
 

12. Финансиране на развитието 

Доклад: Pedro Silva Pereira (A8-0143/2015) 

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 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 357, 325, 7 

след § 14 1 докладчик  +  

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 354, 301, 28 

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 582, 79, 28 

 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "данъци върху въглеродните емисии ... 

пазарите на въглеродни емисии;" 

2-ра част: тези думи 
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§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "в т.ч. сексуално и репродуктивно здраве 

и права" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 26 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "създаването на публични регистри ... 

всички сектори, както и за " 

2-ра част: тези думи 

 
§ 30 

1-ва част: "призовава за по-голямо финансиране ... (ММСП) в този контекст;" 

2-ра част: "призовава за преразглеждане ... трансфера на технологии;" 

 
Verts/ALE: 

§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "като вземат предвид бюджетните 

ограничения" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 38 

1-ва част: "припомня, че публичната помощ ... в развиващите се страни;" 

2-ра част: "поради това настоява ... местни предприятия;;" 

3-та част: "при все това подчертава, че смесеното ... програмата „Ебола+“;;" 
 

 

13. По-безопасно здравно обслужване в Европа 

Доклад: Piernicola Pedicini (A8-0142/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 331, 324, 30 

§ 15, буква в) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 -  

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 301, 356, 30 

3 +  

§ 63, буква п) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 64 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 352, 329, 4 

§ 67, буква б) § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 399, 259, 28 

§ 67, буква в) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 368, 277, 39 

§ 67, буква е) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 71 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 305, 325, 53 

§ 72 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 396, 260, 29 

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 387, 266, 34 

§ 79 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 80 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 344, 322, 22 

съображение АБ § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение АИ § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 392, 268, 25 

съображение AAВ § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 223, 434, 31 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 637, 32, 10 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 64, съображения AБ и AAВ 

PPE: §§ 15 буква в, 63 буква п, 67 буква б, 71, съображение AИ 

S&D: § 18 
 

EFDD: 

§ 48 

1-ва част: "призовава да се обръща по-голямо внимание... нови цели" 

2-ра част: "и да се насърчи използването ... спрямо тези антибиотици;" 
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ALDE: 

§ 6 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 15, буква в) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "че системите на здравеопазване...  

независимо от политически решения и" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 47 

1-ва част: " счита изследователската дейност ... а стимулиране на тази дейност" 

2-ра част: "например чрез подпомагане...  иновативни лекарства (ИИЛ)" 

 
§ 79 

1-ва част: " призовава Комисията ... фармацевтичния бранш" 

2-ра част: "пример за което е Инициативата ... лекарства (ИИЛ);" 

 
PPE: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "системите на здравеопазване ... по-

специално за" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 67, буква в) 

1-ва част: "да прилагат по-строг контрол... квалифицирани ветеринарни лекари" 

2-ра част: "и чрез разделяне на правото ... икономически стимули;" 

 
§ 67, буква е) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "вместо посредством профилактичната 

употреба на антибиотици" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 72 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "да приеме разпоредби... хуманната 

медицина;" (първо тире) и "да създаде база данни... използвани антимикробни 

средства" (четвърто тире) 

2-ра част: тези думи 

 
§ 73 

1-ва част: " призовава съзаконодателя ... животни, отглеждани за производството на 

храни" 

2-ра част: "и по-специално към,... медикаментозните фуражи;" 

 
S&D: 

§ 62 

1-ва част: "призовава държавите членки ... платено за нов антибиотик" 

2-ра част: "например ...  плащания на дружествата" 

3-та част: "които да отразяват обществената стойност ...  пълен контрол върху обемите;" 
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14. Възможности за „зелен“ растеж за МСП 

Доклад: Philippe De Backer (A8-0135/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 318, 332, 34 

3 +  

§ 29 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 387, 289, 7 

подзаглавие след § 32 § оригинален 

текст 

ПГ + 365, 314, 8 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 412, 258, 11 

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 377, 258, 47 

4 +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 334, 343, 6 

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение К § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)05-19(VOT)_BG.doc 13 PE 558.339 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 519, 93, 60 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: подзаглавие след параграф 32 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 29, 31 

EFDD: § 42 

GUE/NGL: §§ 15, 29 и 42 

Verts/ALE: съображение Д, §§ 30 и 42 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

съображение В 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "че Европейският съвет пое ангажимент 

... стъпки за по-ефективно използване на ресурсите;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "счита, че прехвърлянето на данъчното 

облагане ... предпоставка за дългосрочния успех на МСП" и "към 

потреблението и използването на природни ресурси; ... природните ресурси;" 

2-ра част: "счита, че прехвърлянето на данъчното облагане ... предпоставка за 

дългосрочния успех на МСП" 

3-та част: "към потреблението и използването на природни ресурси; ... природните 

ресурси;" 

 
Verts/ALE: 

съображение К 

1-ва част: "като има предвид, че въпреки че не съществува ... по отношение на околната 

среда; " 

2-ра част: "като има предвид, че повишаването на ... ориентирани към растеж; ;" 

 
съображение Л 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и че поради това те се нуждаят от 

различна рамка за работа" и "излишна регулаторна тежест" 

2-ра част: "и че поради това те се нуждаят от различна рамка за работа" 

3-та част: "излишна регулаторна тежест" 

 
§ 34 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "приветства решението на Комисията за 

оттегляне на остарели или прекомерно обременителни законодателни 

предложения;" и "да се въздържа от законодателни предложения, ... тежест за 

предприятията и МСП, и" 

2-ра част: "приветства решението на Комисията за оттегляне на остарели или прекомерно 

обременителни законодателни предложения;" 

3-та част: "да се въздържа от законодателни предложения, ... тежест за предприятията и 

МСП, и" 
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§ 36 

1-ва част: "отбелязва, че създаващите нестабилност ... съществуващото законодателство;" 

2-ра част: "подчертава необходимостта от ... да не срещат пречки;" 

 
§ 39 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и счита, че основният приоритет ... 

младите и амбициозни предприемачи" 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "квазикапиталови инструменти ... малка 

стойност, гаранционни механизми и платформи)," 

2-ра част: тези думи 

 
§ 37 

1-ва част: "счита, че развиването на предприемачески умения ... предприемаческата 

култура " 

2-ра част: "и да развива единния пазар и конкурентоспособността;" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "да използват по подходящ начин 

пазарни ... за държавно подпомагане и","вредни за околната среда ...", 

"призовава Комисията да изготви ... на по-уеднаквен набор от мерки" 

2-ра част: "да използват по подходящ начин пазарни ... за държавно подпомагане и" 

3-та част: "вредни за околната среда ..." 

4-та част: "призовава Комисията да изготви ... на по-уеднаквен набор от мерки;" 

 
EFDD, Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "както и в двустранните търговски 

споразумения като ТПТИ" 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 33 

1-ва част: "призовава държавите членки да ... в националното законодателство;" 

2-ра част: "призовава Комисията да гарантира, ... ресурсно и енергийно ефективни 

продукти и решения" с изключение на думите "ясно и единно за целия ЕС 

тълкуване ... включително за" и думите "което към момента представлява 

значителна пречка за МСП, които желаят да се интернационализират и" 

3-та част: "ясно и единно за целия ЕС тълкуване ... включително за" и "което към 

момента представлява значителна пречка за МСП, които желаят да се 

интернационализират и" 
 

 


