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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. Освобождавания за дилърите на стоки ***I 

Доклад: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 547, 60, 50 

 

 

2. Агенция на ЕС за сътрудничество и обучение в областта на 

правоприлагането (Европол) ***II 

Препоръка за второ четене: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) (необходимо 
е квалифицирано мнозинство за отхвърляне или изменяне на позицията на Съвета) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ПГ - 107, 545, 13 

член 4, § 1, буква м 2 Verts/ALE  -  

Позиция на Съвета Обявена за одобрена 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 1 
 

 

3. Влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане 

на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за 

ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ 

***II 

Препоръка за второ четене: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (необходимо е квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне или изменяне на позицията на Съвета) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

ПГ - 67, 597, 15 

Позиция на Съвета Обявена за одобрена 
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Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 2 
 

 

4. Ускоряване на изпълнението на политиката на сближаване 

Предложение за резолюция: B8-0562/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0562/2016 (комисия REGI) 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 514, 123, 50 

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 511, 129, 47 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 546, 73, 62 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване  

EFDD §6, съображение Б 

 

 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 4 

1-ва част: „приветства създаването на работна група за по-добро изпълнение на 

програмите за периода 2007—2013 г. в осем държави членки и призовава 

Комисията да информира Парламента относно постигнатите резултати; 

отправя искане към Комисията да продължи съвместно с посочената работна 

група да подкрепя и ускорява изпълнението на програмите за периода 2014—

2020 г.във всички държави членки и да представи на Парламента план за 

действие на дейностите на работната група;“ 

„2-ра част:“ „призовава Комисията изцяло да включи европейските структурни и 

инвестиционни фондове в стратегията за ЕС „По-добро регулиране“;“ 
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GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "изтъква" и "необходимостта от 

насърчаване на съответните структурни реформи в съответствие " 

„2-ра част:“ тези думи 

 
съображение Б 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите "и ако е необходимо, структурните 

реформи" 

„2-ра част:“ тези думи 

 


