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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 

 

 

 

 

 

  



P8_PV(2016)02-03(VOT)_BG.doc 2 PE 576.683 
 

1. Споразумение за асоцииране между ЕС и Молдова: защитна клауза и 

механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки ***I 

Доклад: Helmut Scholz (A8-0364/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 577, 11, 52 

 

 

2. Споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия: механизъм за 

недопускане на заобикалянето на мерки ***I 

Доклад: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 623, 9, 60 

 

 

3. Ратифициране на Маракешкия договор във основа на получена 

петиция, по-конкретно петиция 924/2011 

Предложение за резолюция: B8-0168/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0168/2016 (комисия PETI) 

едно гласуване  +  
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4. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя FG72 

Предложение за резолюция: B8-0133/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0133/2016 (комисия ENVI) 

след § 3 3 ENF ПГ - 85, 520, 94 

съображение Б 1rev Verts/ALE  -  

след съобр. Д 2 ENF ПГ - 80, 571, 50 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 427, 237, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 2, 3, окончателно гласуване 

Verts/ALE: окончателно гласуване 
 

 

5. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя MON 87708 × MON 89788 

Предложение за резолюция: B8-0134/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0134/2016 (комисия ENVI) 

след § 3 3 ENF ПГ - 78, 532, 90 

съображение Б 1rev Verts/ALE  -  

след съобр. Д 2 ENF ПГ - 80, 574, 48 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 433, 234, 34 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 2, 3, окончателно гласуване 

Verts/ALE: окончателно гласуване 
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6. Продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично 

модифицирана соя MON 87705 × MON 89788 

Предложение за резолюция: B8-0135/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0135/2016 (комисия ENVI) 

след § 3 3 ENF ПГ - 78, 539, 84 

съображение Б 1rev Verts/ALE  -  

след съобр. Д 2 ENF ПГ - 78, 581, 42 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 433, 232, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 2, 3, окончателно гласуване 

Verts/ALE: окончателно гласуване 
 

 

7. Възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки 

превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) 

Предложение за резолюция: B8-0040/2016 (изисква се квалифицирано мнозинство) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0040/2016 (комисия ENVI) 

гласуване: резолюция  

(целия текст) 

ПГ - 317, 323, 61 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE, EFDD, ENF: окончателно гласуване 
 

 

8. Препоръки към Европейската комисия във връзка с преговорите 

относно Споразумението по търговията с услуги 

Доклад: Viviane Reding (A8-0009/2016) 

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 

§ 1 64 ENF  -  

20rev GUE/NGL ПГ - 116, 517, 71 

§ 1, буква a, след 

подточка i 

66 Verts/ALE ПГ - 261, 387, 49 

§ 1, буква а, подточка 

ii 

21 GUE/NGL  -  

§ 1, буква а, подточка 

iii 

22 GUE/NGL ПГ - 227, 350, 125 

§ 1, буква a, след 

подточка vi 

23 GUE/NGL ПГ - 298, 367, 38 

§ 1, буква a, след 

подточка vii 

24 GUE/NGL  -  

§ 1, буква a, след 

подточка viii 

3= 

25= 

EFDD 

GUE/NGL 

ПГ + 362, 334, 5 

26 GUE/NGL ПГ - 307, 363, 32 

§ 1, буква a, след 

подточка ix 

27 GUE/NGL  -  

§ 1, буква б, подточка 

i 

28 GUE/NGL  -  

4 EFDD ЕГ - 341, 349, 8 

§ 1, буква б, подточка 

ii 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква б, подточка 

iv 

65 Verts/ALE ПГ - 205, 343, 154 

29 GUE/NGL ПГ - 326, 344, 32 

5 EFDD ЕГ + 345, 343, 11 

§ 1, буква б, подточка 

v 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква б, подточка 

vi 

30 GUE/NGL  -  

§ 1, буква б, след 

подточка xi 

6 EFDD  -  

§ 1, буква б, след 

подточка xii 

31 GUE/NGL ПГ - 285, 349, 68 

32 GUE/NGL  -  

§ 1, буква в, подточка 

i 

33 GUE/NGL  -  

§ 1, буква в, подточка 

vi 

54 ECR ПГ - 153, 534, 16 

§ 1, буква в, подточка 

vii 

34 GUE/NGL  -  

§ 1, буква в, след 

подточка viii 

35 GUE/NGL  -  

§ 1, буква в, подточка 

ix 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 517, 122, 54 



P8_PV(2016)02-03(VOT)_BG.doc 7 PE 576.683 
 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква г, подточка 

i 

36 GUE/NGL ПГ + 338, 335, 28 

§ 1, буква г, подточка 

iii 

37 GUE/NGL ПГ - 279, 357, 66 

§ 1, буква г, подточка 

v 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1, буква г, след 

подточка vii 

38 GUE/NGL ПГ - 156, 511, 34 

§ 1, буква д, подточка 

i 

39 GUE/NGL ПГ - 179, 516, 7 

§ 1, буква д, след 

подточка vii 

40 GUE/NGL ПГ - 325, 340, 35 

§ 1, буква е, подточка 

ii 

41 GUE/NGL ПГ - 85, 605, 13 

§ 1, буква е, подточка 

vi 

42 GUE/NGL ПГ - 153, 531, 16 

§ 1, буква е, подточка 

vii 

43 GUE/NGL  -  

§ 1, буква ж, след 

подточка i 

44 GUE/NGL ПГ - 327, 342, 33 

§ 1, буква ж, след 

point iii 

45 GUE/NGL ПГ + 337, 329, 29 

§ 1, буква ж, след 

подточка vi 

46 GUE/NGL ПГ - 111, 575, 16 

§ 1, буква ж, 

подточка ix 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква ж, 

подточка x 

47 GUE/NGL  -  

§ 1, буква з, след 

подточка iii 

48 GUE/NGL  -  

§ 1, буква з, подточка 

iv 

49 GUE/NGL ЕГ - 255, 374, 69 

§ 1, буква з, след 

подточка iv 

50 GUE/NGL ПГ - 157, 506, 39 

§ 1, буква з, подточка 

vi 

51 GUE/NGL  -  

§ 1, буква и, подточка 

v 

53 GUE/NGL ПГ - 176, 480, 46 

7 EFDD  -  

§ 1, буква и, след 

подточка vi 

52 GUE/NGL ПГ - 145, 355, 202 

§ 2 8 EFDD  ↓  

след § 2 68 Verts/ALE ПГ - 309, 339, 47 

след позоваване 11 9 GUE/NGL ЕГ - 314, 351, 31 

съображение А 55 ENF  -  

след съображение А 10 GUE/NGL  -  

съображение В 56 ENF  -  

11 GUE/NGL  -  

след съображение В 12 GUE/NGL  -  

13 GUE/NGL ПГ - 295, 358, 49 

14 GUE/NGL  -  

съображение Г 57 ENF  -  

съображение Д 58 ENF  -  

съображение Е 15 GUE/NGL  -  

съображение Ж 59 ENF  -  

16 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение З 60 ENF  -  

съображение И 61з ENF  -  

17 GUE/NGL  -  

след съображение И 2 EFDD  -  

18 GUE/NGL  -  

след съобр. К 1 EFDD ПГ - 42, 652, 7 

съображение М 62 ENF  -  

69 GUE/NGL  -  

след съображение М 19 GUE/NGL  -  

съображение О 63 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 532, 131, 36 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 65, 66, 68 

S&D: изменения 1, 54 

EFDD: изменение 1 

GUE/NGL: изменения 13, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 

52, 53 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 1, буква г, подточка v 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 1, буква в, подточка ix 

1-ва част: Целият текст, с изключение на " и подкрепа на широко определение за 

далекосъобщителни услуги, което обхваща всички видове мрежи; да осигури 

еднакви условия на конкуренция за всички оператори и да гарантира, че 

дружества от олигополни пазари извън ЕС не се възползват от фрагментацията 

на пазара на ЕС;" 

2-ра част: тези думи 

 



P8_PV(2016)02-03(VOT)_BG.doc 10 PE 576.683 
 

GUE/NGL: 

§ 1, буква б, подточка ii 

1-ва част: "да гарантира реципрочност на всички равнища; да подкрепи използването на 

хоризонтални разпоредби, свързани с ангажиментите, като средство за 

определяне на общо равнище на амбициите, без да се засягат правата и 

задълженията съгласно членове XVI и XVII от ГАТС, и да вземе предвид 

факта, че подобни минимални изисквания биха установили ясни параметри за 

заинтересованите от участие държави;" 

2-ра част: "в съответствие с член IV от ГАТС да предвиди гъвкавост за развиващите се и 

най-слабо развитите страни, когато става въпрос за равнището на амбиция на 

споразумението; да гарантира, че споразумението цели да създаде еднакви 

условия на конкуренция в сектора на услугите и да отвори нови пазари за 

доставчиците на услуги от ЕС;" 

 
§ 1, буква б, подточка v 

1-ва част: "да поеме ограничени задължения по Начин на предлагане 1, по-специално в 

областите на цифровите услуги, финансовите услуги и автомобилния 

транспорт, с цел избягване на регулаторен арбитраж и социален дъмпинг;" 

2-ра част: "да поеме обаче амбициозни задължения и да разпознава настъпателните 

интереси в областта на спътниковите далекосъобщителни услуги, морските 

услуги и презастраховането; да потвърди, че тези задължения могат да дадат 

резултати само в една подходящо регулирана среда;" 

3-та част: "да гарантира, че правото на ЕС се спазва изцяло и се прилага към 

чуждестранните доставчици, когато дадено дружество предоставя услуга от 

чужбина за европейските потребители, и да включи разпоредби, осигуряващи 

лесен достъп до правна защита за потребителите; успоредно с това, да 

установи предизвикателствата пред потребителите, когато поръчват от 

доставчици на услуги, установени в трети държави, да предостави насоки на 

потребителите относно правото им на правна защита при такива обстоятелства 

и да предложи конкретни мерки, ако това е необходимо;" 

 
§ 1, буква ж, подточка ix 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "и недискриминационни" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Изменения 67 и 70 бяха оттеглени. 
 

 

9. Предложения за резолюции - Нова стратегия за равенство между 

половете и правата на жените за периода след 2015 г. 

Предложения за резолюции: B8-0148/2016, B8-0150/2016, B8-0163/2016, B8-0164/2016 

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 на една политическа група 

B8-0148/2016  EFDD  -  

Предложение за резолюция B8-0150/2016 (S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 1 § оригинален 

текст 

ПГ + 647, 17, 27 

§ 2 § оригинален 

текст 

ПГ + 654, 31, 8 

§ 3 2з ECR ПГ - 159, 535, 3 

10 PPE ЕГ - 323, 364, 5 

след § 3 3 ECR  -  

12 PPE разд.   

1/ЕГ - 339, 350, 8 

2 ↓  

11 PPE разд.   

1 +  

2/ЕГ - 294, 390, 5 

13 PPE  -  

15 PPE разд.   

1 +  

2/ЕГ - 338, 339, 19 

16 PPE ЕГ + 452, 241, 2 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 349, 333, 13 

§ 5 4 ECR  -  

17 PPE  +  

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 ↓  

2/ПГ ↓  

след § 6 5 ECR ПГ - 310, 342, 42 

14 PPE ЕГ - 302, 342, 50 

6 ECR ПГ + 347, 320, 28 

позоваване 10 7з PPE  -  

след позоваване 10 8 PPE  +  

съображение А § оригинален 

текст 

ПГ + 639, 19, 38 

съображение Г 9з PPE  -  

съображение Е § оригинален 

текст 

ПГ + 625, 37, 33 

след съображение Е 1 ECR ПГ - 304, 340, 53 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 337, 286, 73 

Предложение за резолюция B8-0163/2016 (PPE) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 5 § оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ ↓  

съображение А § оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст)  ↓  

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-0164/2016  ECR ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

B8-0150/2016 

ECR: 

 

изменения 1, 5, 6, §§ 4 (2-ра част), 5 (2-ра част), окончателно гласуване  

S&D: 

 

съображения A, Е, §§ 1, 2, изменение 2 

 

B8-0163/2016 

ECR: 

 

§ 8 

S&D: 

 

съображение А 

 

B8-0164/2016 

ECR: 

 

окончателно гласуване 

 

Искания за  гласуване поотделно 

B8-0163/2016 

S&D: 

 

§§ 5, 6 
 

Искания за разделно гласуване 

B8-0150/2016 

 
ECR: 

§ 4 

1-ва част: "приветства подхода за стратегически ангажимент за равенство между 

половете на Комисията, както е изложен в горепосочения работен документ," 

2-ра част: "но изразява съжаление поради липсата на конкретни показатели и на 

специално предназначен бюджет, без което напредъкът по целите и 

показателите не е нито измерим, нито изпълним;" 

 
§ 5 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "законодателни" 

2-ра част: тази дума 
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S&D: 

изменение 11 

1-ва част: "приветства факта, че през август 2015 г. Комисията публикува своята пътна 

карта „Ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между 

професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите 

семейства“ – пакет с незаконодателни предложения;" 

2-ра част: "отбелязва, че обществената консултация, започната със социалните партньори 

на 11 ноември 2015 г. приключи на 4 януари 2016 г.;" 

 
изменение 12 

1-ва част: "приветства много практичния и конкретен подход на Комисията, който 

определя ясни и измерими цели в работния документ на службите на 

Комисията „Стратегически ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г.“, публикуван през декември 2015 г.," 

2-ра част: "въпреки че документът е под формата на вътрешен документ и не 

представлява пълноценно съобщение;" 

 
изменение 15 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "транспонирането, прилагането и оценката на 

съществуващото законодателство и политическите инструменти, насочени 

към" 

2-ра част: тези думи 

 
B8-0163/2016 

 
§ 3 

1-ва част: "приветства факта, че през август 2015 г. Комисията публикува своята пътна 

карта „Ново начало за справяне с предизвикателствата на равновесието между 

професионалния и личния живот, пред които са изправени работещите 

семейства“ – пакет с незаконодателни предложения;" 

2-ра част: "отбелязва, че обществената консултация, започната със социалните партньори 

на 11 ноември 2015 г. приключи на 4 януари 2016 г.;" 

 
§ 4 

1-ва част: "приветства много практичния и конкретен подход на Комисията, който 

определя ясни и измерими цели в работния документ на службите на 

Комисията „Стратегически ангажимент за равенство между половете за 

периода 2016 – 2019 г.“, публикуван през декември 2015 г.," 

2-ра част: "въпреки че документът е под формата на вътрешен документ и не 

представлява пълноценно съобщение;" 

 
§ 7 

1-ва част: Целият текст, с изключение на "транспонирането, прилагането и оценката на 

съществуващото законодателство и политическите инструменти, насочени 

към" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Моника Вана  и Жорди Себастиа (групата Verts/ALE) също са подписали предложението за 

резолюция B8-0150/2016. 

Елисавет Воземберг-Вриониди, Михаела Шойдрова, Елизабет Морен-Шартие, Барбара Матера, 

Милан Звер, Агнешка Козловска-Райевич, Роса Естарас Ферагут, Мария Габриел и Илдико Гал-

Пелц (групата PPE) също са подписали предложението за резолюция B8-0163/2016. 

 


