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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. График на месечните сесии на Парламента - 2018 г. 

Предложение на Председателския съвет 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

 Обявен за одобрен 

 

 

2. Становище на Съда на ЕС относно съвместимостта на предложеното 

споразумение между Канада и Европейския съюз за Всеобхватно 

икономическо и търговско споразумение (ВИТС) с Договорите 

Предложение за резолюция: B8-1220/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1220/2016 (повече от 76 членове на ЕП) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 258, 419, 22 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF, GUE/NGL, Verts/ALE:  окончателно гласуване 
 

Разни 

Анхела Валина, Фабио Де Мази, Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Лола Санчес Калдентей, Димитриос Пападимулис, Жан-Люк Меланшон и Игор 

Шолтес са също сред подписалите предложението за резолюция B8-1220/2016. 

 

Афзал Кан и Тереза Грифин оттеглиха подписите си от предложението за резолюция B8-

1220/2016. 
 

 

3. Емисии на някои атмосферни замърсители ***I 

Доклад: Julie Girling (A8-0249/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло 154 комисия  +  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 499, 177, 28 

 



P8_PV(2016)11-23(VOT)_BG.doc 3 PE 594.259 

Докладът е изпратен на компетентната комисия на пленарното заседание от 28 октомври 2015 г. 

(член 61, параграф 2 от правилника). 

Изменение 154 замества приетите на тази сесия изменения. 
 

 

4. Финализиране на „Базел III“ 

Предложение за резолюция: B8-1226/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1226/2016   (комисия ECON) 

след § 2 2 GUE/NGL  -  

след § 4 3 GUE/NGL  -  

§ 5 4 GUE/NGL ПГ - 160, 512, 30 

след съобр. Б 1 GUE/NGL ПГ - 190, 330, 174 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 4 
 

 

5. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана 

Доклад: Ioan Mircea Paşcu (A8-0317/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 11 Verts/ALE  -  

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 620, 55, 19 

§ 9 § оригинален 

текст 

ПГ + 515, 153, 27 

§ 10 12 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 444, 233, 17 

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 10 13 Verts/ALE  -  

14 Verts/ALE ПГ - 89, 576, 34 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 523, 158, 17 

2 +  

3/ПГ + 425, 208, 61 

§ 12 15 Verts/ALE ПГ - 97, 559, 40 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 426, 244, 27 

§ 13 16 Verts/ALE ПГ - 132, 487, 75 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 410, 270, 16 

§ 14 3 S&D  +  

17 Verts/ALE ПГ - 120, 485, 95 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

§ 15 39з GUE/NGL ПГ - 181, 487, 29 

18 Verts/ALE ПГ - 169, 475, 57 

§ 18 4 S&D  +  

§ 19 40з GUE/NGL ПГ - 190, 487, 23 

5 S&D  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 22 41 GUE/NGL ПГ - 94, 514, 89 

§ 23 19 Verts/ALE ПГ - 94, 536, 65 

§ 26 20 Verts/ALE  -  

след § 26 21 Verts/ALE  -  

§ 28 22 Verts/ALE  -  

§ 29 23 Verts/ALE ПГ - 103, 502, 95 

42 GUE/NGL ПГ - 151, 502, 46 

7 S&D ЕГ + 322, 316, 63 

§ 30 24 Verts/ALE ПГ - 168, 448, 83 

§ 31 25 Verts/ALE ПГ - 83, 500, 110 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 414, 234, 53 

§ 32 § оригинален 

текст 

ПГ + 454, 187, 58 

след § 32 43 GUE/NGL ПГ - 109, 538, 50 

§ 33 26 Verts/ALE ПГ - 168, 434, 95 

§ 34 44з GUE/NGL ПГ - 175, 467, 47 

27 Verts/ALE ПГ - 171, 454, 75 

§ 35 28 Verts/ALE ПГ - 167, 442, 84 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 379, 280, 38 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 36 § оригинален 

текст 

ПГ + 448, 136, 114 

§ 38 29 Verts/ALE  -  

§ 41 30 Verts/ALE  -  

след § 41 31 Verts/ALE  -  

§ 43 32 Verts/ALE  -  

след § 44 33 Verts/ALE ПГ - 201, 462, 32 

§ 45 34 Verts/ALE  -  

§ 46 35 Verts/ALE ПГ - 116, 509, 74 

§ 47 36 Verts/ALE  -  

§ 48 37 Verts/ALE ПГ - 181, 423, 92 

8 S&D ПГ - 139, 520, 37 

след § 48 9 S&D ПГ + 443, 207, 44 

45 GUE/NGL ПГ - 111, 542, 46 

§ 49 38з Verts/ALE ПГ - 250, 416, 30 

след § 49 10 повече от 40 

членове на 

ЕП 

ПГ - 263, 399, 37 

позоваване 5 1 S&D  +  

след позоваване 8 2 S&D  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 386, 237, 74 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE изменения 8 - 10, 14 - 19, 23 - 28, 33, 35, 37, 38 

GUE/NGL: изменения 39 - 45, §§ 32, 36 

EFDD: §§ 6, 9, 10 (1-ва част), 11 (1-ва и 3-та част), 12, 13, 14, 31, 32, 35 (2-ра част) 
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Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 10 

1-ва част: „изразява твърдото убеждение, че в резултат от това е необходимо подробно 

преразглеждане на ОПСО по същество, за да може ЕС и неговите държави 

членки да допринасят в решаваща степен за сигурността на Съюза, за 

управлението на международните кризи и за утвърждаването на 

стратегическата автономност на ЕС;“ 

2-ра част: „напомня, че нито една държава не може да се справи сама с настоящите 

предизвикателства в областта на сигурността;“ 

 
§ 11 

1-ва част: „счита, че успешното преразглеждане на ОПСО трябва изцяло да включва 

държавите – членки на ЕС, от самото начало на процеса, с цел да се избегне 

рискът от патови ситуации в бъдеще;“ „изтъква практическите и финансовите 

ползи от по-нататъшно сътрудничество за развитие на европейския 

отбранителен капацитет и отбелязва текущите инициативи, които трябва да 

бъдат последвани от конкретни мерки по време на заседанието на Европейския 

съвет по въпросите на отбраната през декември;“ 

2-ра част: „призовава държавите членки и ЕС да извършват подходящи инвестиции в 

областта на сигурността и отбраната;“ без думите „и ЕС“ 

3-та част: „и ЕС“ 

 
§ 35 

1-ва част: „подчертава, че НАТО разполага с най-добри възможности за възпиране и 

отбрана и организацията има готовност да приложи колективна отбрана (член 5 

от Вашингтонския договор) в случай на агресия срещу някой от членовете ѝ,“ 

2-ра част: „докато ОПСО понастоящем се съсредоточава върху мироопазването, 

предотвратяването на конфликти и засилването на международната сигурност 

(член 42 от ДЕС), а ЕС разполага с допълнителни средства за справяне с 

предизвикателствата пред вътрешната сигурност на държавите членки, в това 

число подривната дейност, които не са обхванати от член 5; отново заявява, че 

„клаузата за солидарност“ в член 222 от ДФЕС цели да осигури защитата на 

демократичните институции и цивилното население в случай на терористично 

нападение;“ 
 

Разни 

Изменение 6 бе оттеглено. 
  

 

6. Стратегическа комуникация от ЕС за противодействие на 

пропагандата, насочена срещу него от трети страни 

Доклад: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0290/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 302, 362, 17 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

заглавие преди 

параграф 7 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 244, 414, 22 

3 +  

4/ЕГ + 370, 296, 21 

5 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 244, 409, 31 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 -  

4 +  

5/ЕГ + 368, 292, 20 

6/ЕГ + 395, 214, 62 

7 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 545, 120, 21 

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ - 252, 406, 31 

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 252, 407, 26 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение З § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 304, 179, 208 

 

Искания за  гласуване поотделно 

ENF: Заглавие преди § 7, §§ 7, 12, 27, съображения Д, З 

ALDE: § 38 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 9 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и намерението“ и „политически 

екстремисти и мащабни дезинформационни и“ 

2-ра част: „и намерението“ 

3-та част: „политически екстремисти и мащабни дезинформационни и“ 

 
§ 10 

1-ва част: „посочва, че информационната стратегия на Кремъл допълва политиката му на 

засилване на двустранните отношения, икономическото сътрудничество и 

съвместните проекти с отделни държави – членки на ЕС“ 

2-ра част: „с цел отслабване на единството и подкопаване на политиките на ЕС“ 

 
§ 11 

1-ва част: „изтъква, че стратегическата комуникация на Русия е част от една по-голяма 

подривна кампания за отслабване на сътрудничеството в ЕС и суверенитета, 

политическата независимост и териториалната цялост на Съюза и неговите 

държави членки; настоятелно призовава правителствата на държавите членки 

да проявяват бдителност по отношение на руските информационни операции 

на европейска територия“ без думите „подривна“ и „и неговите държави 

членки“; 

2-ра част: „подривна“ 

3-та част: „и неговите държави членки“ 

4-та част: „да увеличат споделянето на капацитет и усилията в областта на 

контраразузнаване с цел противодействие на такива операции“ 

 
§ 36 

1-ва част: „подчертава значението на последователната и ефективна комуникация 

относно политиките на ЕС, както в рамките на Съюза, така и извън него, и на 

осигуряването на комуникация, съобразена с конкретните региони, 

включително на достъп до информация на местните езици; в този контекст 

стартирането на уебсайта на ЕСВД на руски език,“ 

2-ра част: „като първа стъпка в правилната посока и насърчава превеждането на уебсайта 

на ЕСВД на повече езици, например на арабски и турски език“; 
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§ 56 

1-ва част: „осъжда редовните репресии срещу независими медии, журналистите и 

активистите на гражданското общество в Русия и окупираните територии, 

включително в Крим след незаконното му анексиране; подчертава, че от 1999 г. 

насам в Русия десетки журналисти са убити, безследно изчезнали или лишени 

от свобода;“ 

2-ра част: „призовава Комисията и държавите членки да засилят защитата на 

журналистите в Русия и в съседните на ЕС държави, да подкрепят руското 

гражданско общество и да инвестират в контакти между хората; призовава за 

незабавното освобождаване на журналистите; отбелязва, че ЕС засилва 

отношенията си със своите източни партньори и други съседни държави, като 

също така поддържа отворени каналите за комуникация с Русия;“ 

3-та част: „признава, че най-голяма пречка за руските кампании за дезинформация би 

било наличието на независими и свободни медии в самата Русия; счита, че ЕС 

следва да положи усилия за постигането на тази цел;“ 

4-та част: „призовава за отделяне на специално внимание и осигуряване на достатъчно 

ресурси за медийния плурализъм, местните медии, разследващата 

журналистика и чуждоезиковите медии, особено тези на руски, арабски, фарси, 

турски и урду, както и на други езици, които се говорят от населения, изложени 

на пропаганда;“ 

 
ALDE: 

§ 1 

1-ва част: „подчертава, че враждебната пропаганда срещу ЕС има много различни форми 

и използва различни инструменти, често съобразени с профилите на отделните 

държави – членки на ЕС, с цел изопачаване на истината, предизвикване на 

съмнение, разделяне на държавите членки, провокиране на стратегически 

разрив между Европейския съюз и неговите северноамерикански партньори и  

парализиране на процеса на вземане на решения, дискредитиране на 

институциите на ЕС и на трансатлантическите партньорства, чиято роля в 

структурата на европейската сигурност и икономика е призната, в очите и 

съзнанието на гражданите на ЕС и на съседните държави, и подкопаване и 

еродиране на европейското наративно послание, основано на демократичните 

ценности, правата на човека и принципите на правовата държава, припомня, че 

един от най-важните използвани инструменти е насаждането на страх и 

несигурност сред гражданите на ЕС, както и представянето на враждебните 

държавни и недържавни субекти като много по-силни, отколкото са в 

действителност;“ 

2-ра част: „отбелязва, че други авторитарни режими по света използват стратегии, 

подобни на тези, разработени от Кремъл;“ 

 
§ 22 

1-ва част: „подчертава, че ислямистките терористични организации, по-специално 

ИДИЛ/Даиш и Ал-Кайда, провеждат активни кампании за дезинформация с 

цел подкопаване на европейските ценности и интереси;“ 

2-ра част: „подчертава във връзка с това значението на конкретна стратегия за борба с 

ислямистката и насочената срещу ЕС пропаганда и дезинформация;“ 

 
съображение Д 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „война“ 

2-ра част: тази дума 
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съображение З 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „война“ 

2-ра част: тази дума 

 
ALDE, ENF: 

§ 8 

1-ва част: „признава агресивното използване от страна на руското правителство на широк 

набор от средства и инструменти, като мозъчни тръстове и специални 

фондации (напр. Русский мир), специални органи (Россотрудничество) 

многоезични телевизионни канали (напр. RT), псевдо информационни агенции 

(напр. Спутник), трансгранични социални и религиозни групи, тъй като 

режимът желае да се представи като единствен защитник на традиционните 

християнски ценности, социални медии и интернет троли, за поставяне под 

съмнение на демократичните ценности, разделяне на Европа, мобилизиране на 

вътрешна подкрепа и създаване на представа за нефункциониращи държави в 

източното съседство на ЕС; подчертава, че Русия инвестира значителни 

финансови ресурси в своите инструменти за дезинформация и пропаганда, 

използвани или пряко от държавата или чрез контролирани от Кремъл 

дружества и организации;“ без думите „агресивното“, „за поставяне под 

съмнение на демократичните ценности, разделяне на Европа“ и 

„дезинформация и“ 

2-ра част: „агресивното“ 

3-та част: „за поставяне под съмнение на демократичните ценности, разделяне на 

Европа“ 

4-та част: „дезинформация и“ 

5-та част: „подчертава, че от една страна, Кремъл финансира политически партии и 

други организации в ЕС с цел предизвикване на политическо разединение, и че 

от друга страна, пропагандата на Кремъл е пряко насочена към конкретни 

журналисти, политици и лица в ЕС;“ 

 
§ 13 

1-ва част: „изразява сериозна загриженост във връзка с бързото разрастване на 

вдъхновени от Кремъл дейности в ЕС, включително на дезинформация и 

пропаганда, насочени към запазването или увеличаването на руското влияние 

за отслабване и разцепване на ЕС; подчертава, че голяма част от враждебната 

пропаганда на Кремъл има за цел да представи някои европейски страни като 

принадлежащи към „традиционната сфера на влияние на Русия“ без думата 

„враждебната“ 

2-ра част: „враждебната“ 

3-та част: „като по този начин се подкопава техният суверенитет и дълбоко вкоренена 

европейска идентичност, подкопана в миналото от комунистически режими“ 

4-та част: „отбелязва, че една от основните му стратегии е разпространяването и 

налагането на алтернативно наративно послание, което често се основава на 

манипулирано тълкуване на историческите събития и цели оправдаване на 

нейните външни действия и геополитически интереси“; 

5-та част: „отбелязва, че фалшифицирането на историята е една от основните му 

стратегии“; 

6-та част: „в тази връзка отбелязва необходимостта от повишаване на осведомеността за 

престъпленията на комунистическите режими посредством публични 

кампании и образователните системи и от подкрепа за изследователски 

дейности и дейности по документиране,“; 

7-ма част: „по-специално в бившите членки на Съветския блок, с цел противодействие на 

наративното послание на Кремъл“ 
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ALDE, Verts/ALE: 

съображение Г 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като има предвид, че информационната 

война срещу Запада беше широко използвана от Съветския съюз по време на 

Студената война“ 

2-ра част: „като има предвид, че информационната война срещу Запада беше широко 

използвана от Съветския съюз по време на Студената война“ без думите 

„срещу Запада“ и „от Съветския съюз“ 

3-та част: „срещу Запада“ и „от Съветския съюз“ 
 

 

7. Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците 

Предложения за резолюции: B8-1230/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1230/2016  

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

§ 2 2 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

§ 10 3 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

след § 21 4 Verts/ALE, 

ECR 

 +  

след позоваване 10 1 Verts/ALE, 

ECR 

 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 661, 6, 23 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE окончателно гласуване 
 

Разни 

Предложението за резолюция B8-1241/2016 беше оттеглено. 

 

Мариза Матиаш, Мартина  Андерсън, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Лин Бойлан, Таня Гонсалес 

Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Шабиер 

Бенито Силуага, Курцио Малтезе, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас 

Хрисогонос и Костадинка Кунева (групата GUE/NGL) са също сред подписалите 

предложението за резолюция B8-1230/2016. 

 

Игор Шолтес (групата Verts/ALE) и Анелен Ван Босойт (групата ECR) са също сред 

подписалите предложението за  резолюция B8-1230/2016. 
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8. Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: 

Подновяване на одобрението на активното вещество бентазон 

Предложение за резолюция: B8-1228/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1228/2016 

(комисия ENVI) 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 2 8 PPE ЕГ + 332, 276, 66 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 371, 290, 19 

§ 4 7 PPE ЕГ - 263, 382, 37 

§ 5 3 PPE  -  

след § 5 4 PPE  -  

съображение Д 2 PPE  -  

съображение М 1 S&D ЕГ + 389, 282, 7 

след съображение С 5 PPE ЕГ - 322, 340, 22 

6 PPE  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 361, 289, 28 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване 
 

Искания за гласуване поотделно 

PPE: §§ 2, 3 

 


