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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. Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай 

Предложения за резолюции: B8-1256/2016, B8-1257/2016, B8-1258/2016, B8-1259/2016, B8-

1263/2016, B8-1269/2016, B8-1272/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1256/2016  

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1256/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1257/2016  ECR  ↓  

B8-1258/2016  EFDD  ↓  

B8-1259/2016  PPE  ↓  

B8-1263/2016  S&D  ↓  

B8-1269/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1272/2016  ALDE  ↓  

 

Разни 

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

1256/2016. 
 

 

2. Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до 

Сул 

Предложения за резолюции: B8-1260/2016, B8-1262/2016, B8-1265/2016, B8-1268/2016, B8-

1271/2016, B8-1274/2016, B8-1275/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1260/2016 

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

§ 1 2 GUE/NGL ПГ - 110, 402, 40 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ЕГ + 389, 166, 22 

§ 3 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 4 3 GUE/NGL ПГ - 137, 435, 22 

§ 8 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 10 4 GUE/NGL разд.   

1/ПГ + 295, 286, 20 

2/ПГ + 293, 292, 13 

след § 10 5 GUE/NGL ПГ - 123, 459, 22 

съображение Б § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Г § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Е 1 GUE/NGL ПГ - 154, 436, 20 

съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1260/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1262/2016  ECR  ↓  

B8-1265/2016  EFDD  ↓  

B8-1268/2016  PPE  ↓  

B8-1271/2016  S&D  ↓  

B8-1274/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1275/2016  ALDE  ↓  
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Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3, 4, 5 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 3, 8; съображения Б, Г, Д, З 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 2 

1-ва част: „категорично осъжда насилието, извършвано срещу коренните общности в 

Бразилия;“ 

2-ра част: „изразява съжаление във връзка с бедността населението гуарани-кайова в 

Мато Гросо до Сул и неговото положение от гледна точка на правата на 

човека;“ 

 
GUE/NGL: 

изменение 4 

1-ва част: „изразява загриженост във връзка с предложеното изменение на конституцията 

215/2000 (PEC 215), което среща ожесточен отпор от страна на  коренното 

население в Бразилия, като се има предвид, че ако бъде одобрено, то ще 

застраши поземлените права на коренното население, като даде възможност на 

интересите, насочени против индианците и свързани със сектора на селското 

стопанство, дърводобива, минната и енергийната промишленост, да попречат 

на признаването на новите територии на коренното население;“ 

2-ра част: „изразява твърдо убеждение, че предприятията следва да бъдат подвеждани 

под отговорност за екологичните щети и нарушенията на правата на човека, 

причинени от тях, и че ЕС и държавите членки следва да защитават този 

принцип като основен принцип, като го превърнат в задължителна разпоредба 

във всички търговски политики;“ 
 

Разни 

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

1260/2016. 
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3. Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия 

Предложения за резолюции: B8-1261/2016, B8-1264/2016, B8-1266/2016, B8-1267/2016, B8-

1270/2016, B8-1273/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1261/2016 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1261/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1264/2016  ECR  ↓  

B8-1266/2016  EFDD  ↓  

B8-1267/2016  PPE  ↓  

B8-1270/2016  S&D  ↓  

B8-1273/2016  ALDE  ↓  

 

Разни 

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

1261/2016. 
 

 

4. Макрофинансова помощ за Йордания ***I 

Доклад: Emmanuel Maurel (A8-0296/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло - 

блок № 1 

4 комисия  +  

блок № 2 1-3 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 540, 29, 52 
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5. Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно 

осигуряване ***I 

Доклад: Brian Hayes (A8-0011/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текстът като цяло - 

блок № 1 

2 комисия  +  

блок № 2 1 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията  +  

гласуване: законодателна резолюция ПГ + 512, 70, 40 

 

 

 

6. Положението в Сирия 

Предложения за резолюции: B8-1123/2016, B8-1249/2016, B8-1250/2016, B8-1251/2016, B8-

1252/2016, B8-1253/2016, B8-1254/2016, B8-1255/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция на една политическа група 

B8-1123/2016  ENF ПГ - 60, 538, 21 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1249/2016 

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

след § 1 1 ENF ПГ - 123, 471, 26 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 3 2 ENF ПГ - 58, 468, 94 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 614, 12, 0 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 465, 145, 8 

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 506, 77, 42 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1249/2016  ECR  ↓  

B8-1250/2016  PPE  ↓  

B8-1251/2016  EFDD  ↓  

B8-1252/2016  ALDE  ↓  

B8-1253/2016  S&D  ↓  

B8-1254/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1255/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: окончателно гласуване (B8-1123/2016); изменения 1, 2; окончателно гласуване 

(RC-B8-1249/2016) 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „от силите на режима на Асад с 

подкрепата на Русия и Иран, както и нарушенията на правата на човека и 

нарушенията на международното хуманитарно право“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „подкрепя призива на държавите от 

Петорката (Съединените американски щати, Франция, Германия, Италия и 

Обединеното кралство) и на заместник-председателя/върховен представител 

към всички въоръжени групировки, сражаващи се в Сирия, да прекратят всяко 

сътрудничество с Джабхат Фатах ал-Шам;“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Б 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „въпреки неколкократното едностранно 

прекратяване на огъня по хуманитарни съображения, обявено от режима на 

Асад и Русия“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Г 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „но че това важи най-вече за режима на 

Асад, подкрепян от Русия и Иран“ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ включително обявяване на забранена 

за полети зона над Алепо“ 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

Анна Елжбета Фотига, Ришард Антони  Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски и 

Ришард Чарнецки (групата ECR), както и Хави Лопес (групата S&D) са също сред подписалите 

предложението за обща резолюция RC-B8-1249/2016. 
 

 

7. Отношенията между ЕС и Турция 

Предложения за резолюции: B8-1276/2016, B8-1277/2016, B8-1278/2016, B8-1279/2016, B8-

1280/2016, B8-1281/2016, B8-1282/2016, B8-1283/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1276/2016  

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

§ 1 4 ENF ПГ - 91, 505, 25 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 496, 76, 43 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 5 1 PPE ЕГ + 290, 257, 68 

§ 6 5 ENF ПГ - 89, 465, 65 

§ 8 6 ENF  -  

след съображение Д 2 ENF  -  

след съображение Ж 3 ENF ПГ - 67, 533, 22 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 479, 37, 107 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1276/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1277/2016  ALDE  ↓  

B8-1278/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1279/2016  ENF  ↓  

B8-1280/2016  EFDD  ↓  

B8-1281/2016  ECR  ↓  

B8-1282/2016  PPE  ↓  

B8-1283/2016  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: окончателно гласуване (RC-B8-1276/2016) 

ENF: изменения 3, 4, 5 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „потвърждава ангажимента си да запази 

връзката на Турция с ЕС;“ 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

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

1276/2016. 

Натали Гризбек и Мариел дьо Сарнез (групата ALDE) оттеглиха подписите си на 

предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016. 

Силви Гийом (групата S&D) оттегли подписа си на предложението за резолюция B8-1283/2016. 
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8. Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно 

предотвратяването и борбата с насилието срещу жените 

Предложения за резолюции: B8-1229/2016, B8-1235/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1229/2016  

(ECR) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 115, 489, 8 

Предложение за резолюция B8-1235/2016  

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

§ 10 § оригинален 

текст 

ПГ + 497, 84, 38 

§ 11 § оригинален 

текст 

ПГ + 486, 80, 43 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 516, 54, 52 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: окончателно гласуване (B8-1229/2016), окончателно гласуване (B8-1235/2016) 

S&D: §§ 10, 11, окончателно гласуване (B8-1235/2016) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 10, 11 
 

 

9. Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г. 

Доклад: Notis Marias (A8-0331/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 14 GUE/NGL  -  

4 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 3 8 Verts/ALE ПГ + 414, 203, 4 

§ 5 1 PPE ЕГ + 476, 130, 5 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

§ 7 2 PPE  +  

§ 9 15 GUE/NGL  -  

след § 9 12 ECR  -  

§ 10 16 GUE/NGL  -  

§ 11 3 PPE ЕГ - 249, 321, 48 

след § 11 13 ECR  -  

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 17 9 Verts/ALE  +  

§ 19 10 Verts/ALE разд.   

1 +  

2 +  

след § 19 5 EFDD  -  

§ 20 17 GUE/NGL ЕГ - 218, 291, 110 

§ 21 11 Verts/ALE  -  

§ 22 6 S&D, 

Verts/ALE 

ЕГ + 356, 237, 14 

§ 23 18 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 517, 55, 48 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение Л 7 Verts/ALE разд.   

1/ПГ + 610, 3, 3 

2/ПГ - 264, 340, 12 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 557, 24, 44 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: § 23 

Verts/ALE: изменения 7, 8 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изменение 7 

1-ва част: „като има предвид, че високото равнище на прозрачност играе ключова роля за 

добиването на легитимност и спечелването на доверие, че решенията се 

основават на обществения интерес като цяло;“ 

2-ра част: „като има предвид нарастващата тенденция за създаване на „читални“ с 

ограничен достъп, дори за избрани представители, до свързани с корпоративни 

интереси досиета, се отклонява от тази логика;“ 

 
PPE: 

изменение 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да започне стратегическа проверка на 

работата на Комисията по случая на  „кадрова въртележка“ на  Барозу, 

включително“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 5 

1-ва част: „насърчава Комисията и държавите членки да оправомощят Европейския 

омбудсман да прави изявление за неспазване на Регламент № 1049/2001 

относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета 

и на Комисията от страна на различните институции на ЕС, стига тези 

документи да не попадат в обхвата на член 9, параграф 1 от Регламента;“ 

2-ра част: „подкрепя идеята омбудсманът да бъде оправомощен да взема решение за 

предаване на съответните документи след разследване на неспазването;“ 

 
§ 12 

1-ва част: „одобрява разследването от страна на омбудсмана на състава и прозрачността 

на работата на експертните групи на Комисията;“ отбелязва усилията на 

Комисията да увеличи публичността на тези групи“ 

2-ра част: „и подчертава, че са необходими допълнителни действия за осигуряване на 

пълна прозрачност; повтаря призива си към Съвета, включително неговите 

подготвителни органи, да се присъединят към регистъра на лобистите 

възможно най-скоро и да подобрят прозрачността на своята работа;“ 
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Verts/ALE 

§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „приветства последващото публикуване 

от страна на Комисията на множество документи във връзка с ТПТИ, като по 

този начин се насърчава прозрачността като един от трите стълба на новата 

стратегия на Комисията в областта на търговията;“ и „отново подчертава 

необходимостта от повишена прозрачност в международните споразумения 

като ТПТИ, ВИТС и други, за което призовават многобройни вносители на 

петиции, които се обръщат към комисията по петиции;“ 

2-ра част: „приветства последващото публикуване от страна на Комисията на множество 

документи във връзка с ТПТИ, като по този начин се насърчава прозрачността 

като един от трите стълба на новата стратегия на Комисията в областта на 

търговията;“ 

3-та част: „отново подчертава необходимостта от повишена прозрачност в 

международните споразумения като ТПТИ, ВИТС и други, за което призовават 

многобройни вносители на петиции, които се обръщат към комисията по 

петиции;“ 
 

 

10. Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС 

Доклад: Werner Langen (A8-0307/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 373, 233, 9 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 30 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 287, 270, 58 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 323, 230, 57 

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 37 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 38 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 43 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 56 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Съображение П § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение У 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 459, 87, 74 

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: §§ 20, 30, 34 

S&D: §§ 30, 34, 37, 56, 59, съображение П 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 2 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ която изисква по-малко 

освобождавания“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 4 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „актуалното съобщение на Комисията от 

7 април 2016 г. и“  

2-ра част: тези думи 

 
§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и намаляването на броя на 

изключенията“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 43 

1-ва част: „като признава, че различните режими на ДДС в целия Европейския съюз биха 

могли да се възприемат и като нетарифна бариера в рамките на единния пазар,“ 

2-ра част: „подчертава, че режимът за ограничено обслужване на едно гише за ДДС е 

добър начин да се спомогне за преодоляването на тази пречка и по-специално 

за подпомагане на МСП при тяхната трансграничната дейност; признава, че 

все още съществуват някои незначителни проблемни въпроси, свързани с 

режима за ограничено обслужване на едно гише за ДДС; призовава Комисията 

допълнително да улесни плащането на задълженията по ДДС от страна на 

дружествата в целия ЕС;“ 

 
S&D: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: между държавите членки“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 55 

1-ва част: „подчертава, че данъчното законодателство е от изключителната 

компетентност на държавите членки;“ 

2-ра част: „подчертава, че група от най-малко девет държави членки могат да участват в 

засиленото сътрудничество съгласно член 329, параграф 1 от ДФЕС;“ 

„призовава Комисията да подкрепя предложенията за засилено сътрудничество, 

които имат за цел борба с измамите и намаляване на административната тежест 

по отношение на ДДС;“ 

 
съображение М 

1-ва част: „като има предвид, че ДДС е данък върху потреблението, който се основава на 

система от плащания на части, която позволява самоконтрол от страна на 

дължащите плащане лица и като има предвид, че той трябва да бъде заплащан 

само от крайния потребител, така че да се гарантира неутралност за 

предприятията;“ 

2-ра част: „като има предвид, че е задача на държавите членки да организират 

практическия начин за начисляване на ДДС, за да гарантират, че той ще бъде 

поет от крайния потребител;“ 

 
GUE/NGL, S&D: 

§ 31 

1-ва част: „счита, че настоящата сложна система би могла да бъде значително опростена“ 

2-ра част: „ако броят на стоките и услугите, които отговарят на условията за намалени 

данъчни ставки, бъде намален и някои стоки и услуги, които отговарят на 

условията за намалени данъчни ставки, се определят съвместно от държавите 

членки на равнището на ЕС,“ 

3-та част: „като същевременно се даде възможност на държавите членки да вземат 

решения относно данъчните ставки, доколкото те са в съответствие с 

минималните данъчни ставки в Директивата за ДДС и при условие, че това не 

създава риск от нелоялна конкуренция;“ 
 

 

11. План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и 

фауна 

Доклад: Catherine Bearder (A8-0303/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 55 § оригинален 

текст 

ПГ + 570, 34, 8 

§ 56 § оригинален 

текст 

ПГ + 471, 83, 52 

§ 58 § оригинален 

текст 

ПГ + 597, 1, 15 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 567, 5, 39 
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Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: §§ 55, 56, 58 

S&D: §§ 56, 58 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 56 
 

 

12. Нови възможности за малките транспортни предприятия 

Доклад: Dominique Riquet (A8-0304/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 6 § оригинален 

текст 

ПГ + 518, 73, 15 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 380, 216, 15 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 18 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

ПГ + 454, 110, 43 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 497, 76, 38 
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Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 6, 37 

ECR: § 37 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 37 

GUE/NGL: §§ 2, 22 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като социалния дъмпинг“ 

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „така и върху балансираното участие в 

инвестициите в инфраструктура и при“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 18 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „по-специално данъчни, 

социалноосигурителни и екологични мерки“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 25 

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

2-ра част: тези думи 
 

 

13. Положението в Беларус 

Предложения за резолюции: B8-1232/2016, B8-1233/2016, B8-1234/2016, B8-1237/2016, B8-
1238/2016, B8-1239/2016, B8-1240/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция  RC-B8-1232/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

след § 8 3 ECR ПГ + 275, 158, 165 

след § 9 5 GUE/NGL ЕГ + 440, 126, 13 

§ 13 6 Verts/ALE  +  

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Б 1 ALDE  +  

Съображение В 2 ALDE  +  

съображение Н § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Ф 4 ECR ПГ + 304, 268, 26 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 468, 21, 93 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1232/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1233/2016  S&D  ↓  

B8-1234/2016  PPE  ↓  

B8-1237/2016  ALDE  ↓  

B8-1238/2016  EFDD  ↓  

B8-1239/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1240/2016  ECR  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: окончателно гласуване 

ECR: изменения 3, 4 
 

Искания за  гласуване поотделно 

S&D: съображение Н 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в съответствие с учредителния акт, 

веднага щом бъдат изпълнени политическите условия“ 

2-ра част: тези думи 

 


