
P8_PV(2016)01-20(VOT)_BG.doc 1 PE 576.419 

 

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 

 



P8_PV(2016)01-20(VOT)_BG.doc 2 PE 576.419 

 

1. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за 

регистрацията на превозните средства в Латвия * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 590, 35, 74 

 

 

2. Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на 

съдебния процес в наказателното производство ***I 

Доклад: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 

52 комисия  +  

Блок № 2 1-51 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 577, 48, 86 

 

 

3. Лични предпазни средства ***I 

Доклад: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 

158 комисия  +  

Блок № 2 1-157 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 606, 53, 50 
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4. Газови уреди ***I 

Доклад: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 

203 комисия  +  

Блок № 2 1-202 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 629, 63, 16 

 

 

5. Въжени линии ***I 

Доклад: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Текста като цяло - 

блок № 1 

148 комисия  +  

Блок № 2 1-147 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 639, 69, 2 

 

6. Възражение по делегиран акт относно схема от общи тарифни 

преференции 

Предложение за резолюция: B8-0044/2016 (за приемането на предложението за  резолюция е 

необходимо квалифицирано мнозинство) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0044/2016 (GUE/NGL) 

гласуване: резолюция  

(текстът като цяло) 

ПГ - 125, 530, 53 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: окончателно гласуване 
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7. Възражение по делегиран акт относно специфичните изисквания за 

състава и предоставянето на информация за преработените храни на 

зърнена основа и детските храни 

Предложение за резолюция: B8-0067/2016 (за приемането на предложението за  резолюция е 

необходимо квалифицирано мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0067/2016  

(комисия ENVI) 

след член 4 2 Verts/ALE ПГ + 352, 276, 73 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 212, 456, 31 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 8 3 S&D  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

Съображение В 1 Verts/ALE ПГ + 355, 308, 44 

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

Съображение Е § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Й § оригинален 

текст 

поотд. -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 393, 305, 12 
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Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 1, 2, окончателно гласуване 
 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, съображения Ж, Й 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 8 

1-ва част: "призовава Комисията да отложи приемането на въпросния делегиран акт, 

докато публикува собствения си доклад за храните за малки деца и докато 

ЕОБХ публикува своя преглед на доказателствата относно захарта и ранното 

въвеждане на преработени храни, във връзка с препоръките за оптимално 

хранене на кърмачетата и малките деца," 

2-ра част: "по-специално по отношение на дейностите в ущърб на кърменето и 

увеличаването на затлъстяването в детска възраст;" 

 
съображение Д 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "препоръчва бебетата да бъдат хранени 

изключително с майчино мляко през първите шест месеца от живота им, а" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Е 

1-ва част: "като има предвид, че всички държави членки подкрепиха Международния 

кодекс за пускането на пазара на заместители на кърмата, приет от Световната 

здравна асамблея (СЗА) през 1981 г. (наричан по-долу „Международния 

кодекс“) и 16-те  последващи резолюции в тази област на СЗА" 

2-ра част: "които имат за цел да се гарантира, че всички родители и полагащи грижи за 

децата лица получават обективна и наистина независима информация, да се 

премахнат пречките пред кърменето и да се гарантира, че заместителите на 

майчиното мляко се употребяват безопасно при необходимост;" 
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8. Мирният процес в Колумбия 

Предложения за резолюции: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-

0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Разни 

Игор Шолтес (групата Verts/ALE) е също сред подписалите предложението за обща резолюция 

RC-B8-0041/2016.  
 


