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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. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Африка, по-

специално в Малави 

Предложения за резолюции: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0897/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 603, 5, 46 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване 
 

Разни: 

Дита Харанзова (групата ALDE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0908/2016. 
 

 

2. Бахрейн 

Предложения за резолюции: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-

0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

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 обща резолюция RC-B8-0900/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 427, 212, 23 

3 +  

след § 15 4 GUE/NGL ПГ + 328, 299, 34 

Съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след съобр. Д 1 GUE/NGL ЕГ + 351, 303, 7 

след съображение З 2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: § 10, изменение 4 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 2 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

съображение А 

1-ва част: "като има предвид, че Бахрейн е ключов партньор на Европейския съюз в 

Персийския залив, включително в областта на политическите и 

икономическите отношения, енергетиката и сигурността;" 

2-ра част: "като има предвид, че е във взаимен интерес да продължаваме да 

задълбочаваме нашето партньорство с цел да се реагира по-добре на бъдещите 

предизвикателства;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

1-ва част: "отбелязва продължаващите усилия на правителството на Бахрейн да 

реформира Наказателния кодекс и съдебните процедури в държавата и 

насърчава продължаването на този процес;" 

2-ра част: "настоятелно призовава правителството на Бахрейн да спазва международните 

стандарти за правото на справедлив съдебен процес;" 

3-та част: "подчертава значението на подкрепата за Бахрейн, по-специално по отношение 

на нейната правосъдна система, с оглед на осигуряването на съответствие с 

международните стандарти в областта на правата на човека; призовава за 

засилване на диалога относно правата на човека между ЕС и Бахрейн;" 

 
Разни: 

 
Дита Харанзова (групата ALDE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0907/2016. 
 

 

3. Мианмар, по-специално положението на общността рохингия 

Предложения за резолюции: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-

0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

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 обща резолюция RC-B8-0910/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

след § 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

ПГ + 571, 33, 59 

след § 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ЕГ + 322, 311, 25 

след позоваване 8 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ЕГ + 315, 308, 31 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 1 
 

Разни: 

Дита Харанзова (групата ALDE) е също сред подписалите предложението за резолюция B8-

0916/2016. 

Ана Гомеш (групата S&D) е също сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. Седемдесет и първа сесия на Общото събрание на ООН 

Доклад: Андрей Ковачев (A8-0146/2016) 

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, буква г) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква д) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква е) § оригинален 

текст 

ПГ + 506, 98, 57 

§ 1, след буква e) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, буква к) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, след буква у) 1 Verts/ALE ПГ + 507, 79, 75 

§ 1, буква ц) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1, буква аг) § оригинален 

текст 

ПГ + 641, 10, 9 

§ 1, буква ам) § оригинален 

текст 

ПГ + 372, 274, 14 

§ 1, след буква ан) 8 S&D ЕГ + 451, 151, 51 

§ 1, буква ап) 4 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

поотд. +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква ар) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1, след буква ас) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, буква ат) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, буква ах) 3 Verts/ALE ПГ - 76, 541, 44 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, буква ац) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, след буква ац) 6 GUE/NGL  -  

съображение Б 7 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 468, 116, 78 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 1, буква аг), § 1, буква ам) 

Verts/ALE: изменения 1, 3 

EFDD: § 1, буква е) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 1, буква ц), § 1, буква ап), § 1, буква ар) 
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Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 1, буква г) 

1-ва част: "да се погрижи за това Общото събрание на ООН, в сътрудничество с ЕС и 

САЩ, да предостави всички инструменти за гарантиране на устойчивостта и 

ефективността на решението за две държави на базата на границите от 1967 г., 

с град Йерусалим като столица на двете държави, и сигурна държава Израел, 

със сигурни и признати граници, и независима, демократична, съседна и 

жизнеспособна държава Палестина, които съществуват съвместно в мир и 

сигурност; да действа в съответствие със заключенията на Съвета относно 

близкоизточния мирен процес, приети на 18 януари 2016 г.," 

2-ра част: "в които непрекъснатото разширяване на заселническите зони се разглежда 

продължаващо препятствие пред постигането на мир;" 

 
§ 1, буква д) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да призове за безпристрастно и 

независимо разследване на всички предполагаеми нарушения на 

международното право в областта на правата на човека и международното 

хуманитарно право, включително последните нападения срещу хуманитарна 

инфраструктура и персонал;;" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква к) 

1-ва част: "да увеличи подкрепата на държавите членки за мироопазващите и 

миротворческите операции на ООН, които включват компонент за правата на 

човека и ясни стратегии за изтегляне, по-специално чрез предоставянето на 

персонал и оборудване, и да засили подпомагащата роля на ЕС в това 

отношение;" 

2-ра част: " да продължи разработването на процедури за използване на Общата политика 

за сигурност и отбрана на ЕС в подкрепа на операциите на ООН," 

3-та част: "включително чрез разполагането на бойни групи на ЕС или чрез изграждане 

на капацитет и инициативи за реформа на сектора за сигурност," 

4-та част: "като същевременно се обръща достатъчно внимание на въпроси, като 

зачитането на правата на човека, устойчивото развитие и първопричините за 

масовата миграция;" 

 
§ 1, буква ат) 

1-ва част: "да работи за засилването на международното фискално сътрудничество" 

2-ра част: "в подкрепа на създаването на международен данъчен орган в рамките на 

системата на ООН;" 

3-та част: "да се противопостави на данъчните измами и изпирането на пари" 

4-та част: "като подкрепи автоматичния обмен на информация в световен мащаб по 

данъчни въпроси и създаването на общ глобален черен списък на данъчните 

убежища;" 

 



P8_PV(2016)07-07(VOT)_BG.doc 9 PE 586.883 

§ 1, буква ац) 

1-ва част: "да насърчи съживяването на работата на Общото събрание и по-добрата 

координация и последователност на дейността на всички институции на ООН, 

което следва да подобри ефикасността, ефективността, легитимността, 

прозрачността, отчетността, капацитета и представителността на системата; да 

подкрепи и да използва по-голямата прозрачност на процеса на избор на 

следващия генерален секретар на ООН, с представянето на кандидатите пред 

Общото събрание на ООН; в хода на определянето и назначаването на най-

добрия кандидат да насърчава равнопоставеността и справедливостта, 

основани на равновесието между половете и географското равновесие," 

2-ра част: ", и да подкрепи избора на жена за следващ генерален секретар на ООН, в 

случай че кандидатите притежават сходни изключителни квалификации;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, буква ах) 

1-ва част: "да се обяви за всеобхватна реформа на Съвета за сигурност на ООН, основана 

на широк консенсус, за по-добро отразяване на новите световни реалности и за 

да се гарантира способността на Съвета да се справя ефективно със заплахите 

за международния мир и сигурност;" 

2-ра част: "да работи за дългосрочната цел на ЕС за членство в един реформиран Съвет за 

сигурност на ООН;" 

3-та част: "настоятелно да призове членовете на Съвета за сигурност да се въздържат от 

използването на правото си на вето в случаите на извършване на престъпления 

срещу човечеството;" 
 

 

5. Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 

и по-специално окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на 

хората с увреждания 

Доклад: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 28 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 75 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 97 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 98 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 99 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 110 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 311, 320, 30 

§ 116 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 377, 238, 44 

2/ПГ - 312, 336, 12 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 118 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 127 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 314, 315, 23 

§ 147 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 149 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 165 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 343, 313, 4 

Съображение Щ § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 624, 10, 28 

2/ПГ + 363, 264, 34 

съображение АА § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 423, 185, 54 

2/ПГ - 306, 307, 49 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 571, 30, 60 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: съображение AA, § 116 (2-ра част) 

GUE/NGL: § 116, съображение Щ 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 28, 116, 118, съображение АА 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 58 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "включително лица без гражданство, 

бездомни хора, бежанци и търсещи убежище, и лица от малцинствата" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 127 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "препоръчва плащанията от 

европейските структурни и инвестиционни фондове да се преустановяват, 

изтеглят и възстановяват, ако задължението за спазване на основните права е 

нарушено;" 

2-ра част: тези думи 

 
ECR: 

§ 31 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "основни права, равен достъп до услуги 

и до пазара на труда, както и еднакви права и задължения по отношение на 

достъпа им до социална сигурност като граждани на държавата членка, в която 

те са социално осигурени" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 116 

1-ва част: "призовава държавите членки да предприемат незабавни мерки за 

предотвратяване и промяна на отрицателното въздействие, оказано от 

икономическите ограничения върху социалната закрила на лицата с 

увреждания;" 

2-ра част: "в тази връзка призовава Комисията да предвиди установяването на основа за 

социална закрила в ЕС на такова равнище, което да позволява спазването на 

правото на адекватен стандарт на живот и социална закрила на лицата с 

увреждания;" 

 
съображение Щ 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "приетите от държавите членки 

икономически ограничения са довели до " и второто ", и", членуване на 

„съкращения“ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: ", и по-специално в стратегията „Европа 

2020“ и в европейския семестър" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "и", "в контекста на европейския 

семестър“ и "да насочи вниманието си и към наблюдението на ситуацията при 

лицата с увреждания, когато оценява социалната обстановка в държавите 

членки (доклади по държави и специфични за всяка държава препоръки)" 

2-ра част: тези думи 
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§ 149 

1-ва част: "отправя препоръка делегациите и агенциите на ЕС да показват в достатъчна 

степен разбиране на стратегиите на ЕС за хората с увреждания и тяхната 

дейност да се основава на принципите на приобщаване и достъпност; предлага 

да се създаде координационно звено по въпросите на Конвенцията за правата 

на хората с увреждания в рамките на Европейската служба за външна дейност; 

призовава за спешното въвеждане на перспектива, свързана с уврежданията, 

във всички курсове за обучение по правата на човека," 

2-ра част: "предлагани в рамките на мисиите по линия на общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО);" 

 
ALDE: 

§ 1 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да преразгледа Ръководството за 

социалните критерии при възлагането на обществени поръчки с цел да се 

подчертаят социалните задължения, но също и" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 110 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 165 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: " – това ще бъде подкрепено чрез 

създаването на официална правна основа, която ясно посочва ролята и обхвата 

на рамката" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение АА 

1-ва част: "като има предвид, че Комисията е оттеглила предложението си за Директива 

за майчинството," 

2-ра част: "вследствие на което към днешна дата в политиката на ЕС за съчетаване на 

професионалния и личния живот не се обръща достатъчно внимание на 

равните права на майките и бащите, на децата и възрастните;" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

1-ва част: "призовава ЕС да засили мониторинга на прилагането на законодателството 

относно правата на пътниците и да хармонизира работата на националните 

правоприлагащи органи и призовава държавите членки да предприемат всички 

необходими стъпки за прилагане на законодателството на ЕС, насочено към 

подобряване на достъпността на транспорта на местно, регионално и държавно 

равнище за транспортни и туристически цели (включително автобуси и 

таксита, градски обществен транспорт, както и железопътен, въздушен и 

морски транспорт, включително гари, летища и пристанища) и към 

преодоляване на пречките пред Европа без бариери, например чрез укрепване 

на правомощията на компетентните правоприлагащи органи съгласно 

законодателството в областта на правата на пътниците, с цел да се осигурят 

ефективни и равни права за всички пътници с увреждания в целия ЕС, 

включително по отношение на достъпността и стандартизацията, 

хармонизацията, техническите изисквания," 

2-ра част: "стимулите за предприятията," 

3-та част: "политиката на синдикатите и колективните трудови договори;" 
 

 

6. Противопоставяне на акт за изпълнение: разрешени здравни претенции 

за храни 

Предложение за резолюция: B8-0842/2016 (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 B8-0842/2016 

(комисия ENVI) 

след § 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ПГ - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

след позоваване 2 21 ENF  -  

Съображение А § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 334, 291, 8 

след съображение А 5 ECR ЕГ + 406, 222, 3 

6 ECR ЕГ + 294, 284, 54 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Б § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 319, 309, 8 

след съобр. Б 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ПГ - 257, 331, 50 

Съображение В § оригинален 

текст 

поотд. +  

След съображение В 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

ЕГ + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

съображение Г 22 ENF  -  

след съобр. Г 7 ECR  -  

съображение Д 8 ECR  -  

Съображение Е 9 ECR  -  

след съображение Е 10 ECR  -  

след съображение Ж 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

съображение Й 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение Й 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 1, 4 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: § 4, съображения A, Б, В, Й 

 


