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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. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 

Европейския съюз и правителството на островите Кук *** 

Препоръка: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 578, 95, 16 

 

 

2. Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между 

Европейския съюз и правителството на островите Кук (резолюция) 

Доклад: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 1 1 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 637, 34, 20 

 

 

3. Контрол на регистъра и състава на експертните групи на Комисията 

Доклад: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

едно гласуване ПГ + 663, 16, 13 

 

 

4. Ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности, за защитата на 

финансовите интереси на ЕС 

Доклад: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 34 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 381, 294, 18 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 607, 16, 70 

 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

§ 34 

1-ва част: „насърчава Комисията да проучи най-добрите практики от вече съществуващи 

в други държави по света програми за защита на лица, които подават сигнали 

за нередности;“ 

2-ра част: „обръща внимание на факта, че някои действащи схеми предоставят 

финансови възнаграждения за лицата, подаващи сигнали за нередности 

(например, процент от наложените санкции); счита, че въпреки 

необходимостта от внимателно управление с цел предотвратяване на възможни 

злоупотреби, такива възнаграждения биха могли да осигурят важен доход за 

лица, които са загубили работното си място в резултат на подаване на сигнали 

за нередности;“ 
 

 

5. Списък на третите държави и организации, с които Европол сключва 

споразумения * 

Доклад: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 4 § оригинален 

текст 

ПГ + 515, 123, 53 

гласуване: проект на Съвета ПГ + 632, 10, 51 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: § 4 
 

 

6. Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-

[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат 

(MDMB-CHMICA) * 

Доклад: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

едно гласуване ПГ + 491, 16, 74 
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7. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail — Нидерландия 

Доклад: Неджми Али (A8-0036/2017) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

едно гласуване ПГ + 616, 73, 6 

 

 

8. Преразглеждане на Европейския консенсус за развитие 

Доклад: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 79 § оригинален 

текст 

 + устна промяна 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 539, 71, 83 

 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 23 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „права и“ и „образование относно 

сексуалното и репродуктивното здраве“  

2-ра част: „права и“ 

3-та част: „образование относно сексуалното и репродуктивното здраве“ 
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Разни 

Норберт Нойзер предложи следните устни изменения на параграфи 5 и 79: 

- § 5 

“ призовава ЦУР, Програмата до 2030 г. и икономическото, социалното и екологичното 

измерение на устойчивото развитие да обхванат всички вътрешни и външни политики на ЕС 

и да бъдат поставени в центъра на Консенсуса при признаване на важните взаимни връзки 

между целите и задачите му; призовава борбата със и в дългосрочен план изкореняването на 

бедността да останат основна и първостепенна цел на политиката на ЕС за развитие, с 

особено внимание към най-маргинализираните групи и като се цели да не се пренебрегва 

никой; набляга на важността от определянето на бедността в съответствие с определението 

от Консенсуса от 2005 г. и Програмата за промяна и в рамките на Договора от Лисабон; " 

- § 79 

“ припомня основните принципи на хуманитарната помощ: хуманност, неутралност, 

независимост и безпристрастност; приветства решителността на Комисията да се 

противопостави на сливането на Европейския консенсус за развитие и Европейския 

консенсус относно хуманитарната помощ;” 
 

 

9. Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията 

Доклад: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 3 ENF  -  

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 559, 95, 31 

2/ПГ - 285, 374, 26 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 654, 20, 11 

2/ПГ + 432, 243, 15 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 655, 8, 28 

2/ПГ + 389, 272, 28 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 26 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 626, 36, 31 

2/ПГ + 399, 259, 30 

3/ПГ + 338, 274, 77 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 42 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 360, 305, 29 

§ 47 4 PPE ПГ + 432, 242, 15 

§ 50 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 56 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 328, 357, 7 

§ 59 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 418, 259, 8 

§ 62 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 501, 176, 11 

§ 66 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 70 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 350, 337, 5 

§ 121 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 344, 335, 10 

§ 135 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 406, 204, 81 

§ 142 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 146 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 150 1 ENF  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 260, 397, 32 

3/ЕГ + 404, 276, 2 

§ 158 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 182 5 PPE ЕГ + 347, 318, 26 

съображение Б 2 ENF  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 467, 156, 68 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: §§ 11, 13, 21, 26, 47 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: §§ 142, 158 

ALDE: §§ 42, 63, 135, 142 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 11 

1-ва част: „подчертава необходимостта от по-нататъшно укрепване на единния пазар чрез 

премахване на останалите бариери и пречки;“ 

2-ра част: „счита, че една стабилна рамка за бюджетна дисциплина и фискално 

сближаване ще засили икономическото сближаване и конкурентоспособността 

на ЕС и ще подобри способността му за справяне с глобалната конкуренция;“ 

 
§ 13 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 15 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 21 

1-ва част: „припомня, че мрежовата неутралност е от първостепенно значение, за да се 

гарантира отсъствието на дискриминация между интернет услугите и да се 

осигури пълна конкуренция“ 

2-ра част: „(„неутралност на мрежите“ означава принципът на равностойно третиране на 

целия интернет трафик, без проява на дискриминация, ограничение или 

намеса, независимо от неговия подател, получател, вид, съдържание, 

устройство, услуга или приложение);“ 

 
§ 28 

1-ва част: „приветства решението на Комисията за възстановяване по случая  за 

държавната помощ за Apple, което е в основата на решаването на въпроса за 

незаконната държавна помощ под формата на данъчни предимства;“ 

2-ра част: „подчертава обаче, че ЕС трябва да има по-строго законодателство относно 

данъчните становища, като също така предоставя ефективна система и 

процедура по събиране на вземания в полза на собствените ресурси в бюджета 

на ЕС;“ „призовава Комисията да поправи всяко нарушение, с оглед да се 

гарантира лоялната конкуренция на единния пазар;“ 

 
§ 46 

1-ва част: „изтъква, че с цел да се постигне правилното функциониране на енергийния 

съюз и да се избегне неспазването на правилата за държавните помощи, както 

и за да се предотвратят злоупотреби със средства на ЕС, трябва да бъдат строго 

наблюдавани и задълбочено разследвани всички случаи на държавна помощ и 

нередностите в обществените поръчки, свързани с инвестиции в енергетиката 

и околната среда,  

2-ра част: „като например противоречивия проект за разширяване на атомната 

електроцентрала „Пакс“ в Унгария“ 

 
§ 73 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „със съжаление отбелязва, че 

правителството на Унгария нарушава конкуренцията в сектора на 

възобновяемите енергийни източници като налага високи данъци и 

възпрепятства използването на енергийно ефективни технологии и технологии 

за възобновяеми енергийни източници;“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 121 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „допълнителен социален дъмпинг и 

освен това изразява съжаление във връзка с“ 

2-ра част: тези думи 

 

S&D: 

§ 26 

1-ва част: „призовава Комисията да вземе под внимание нарастващата конвергенция на 

цифровите пазари“ 

2-ра част: „като сравни съпоставими услуги, като приложенията за съобщения в реално 

време (IM),“ 

3-та част: „и еквивалентни услуги, предоставяни от общия сектор на 

далекосъобщенията;“ 

 
§ 62 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „както и индивидуални наказания за 

служителите, които носят отговорност за това, че са станали причина тяхното 

дружество да извърши нарушение на законодателството в областта на 

конкуренцията,“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 70 

1-ва част: „приветства изготвената от Комисията рамкова стратегия за устойчив енергиен 

съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на 

климата, и изразява съгласие с нейните пет взаимосвързани измерения на 

политиката;“ 

2-ра част: „подчертава, че решенията относно енергийния микс са от сферата на 

компетентност на държавите членки;“ 

 

ALDE: 

§ 150 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „на конкуренцията“ и „и по-специално 

случая с бившия член на Комисията, отговарящ за конкуренцията, Нели Крус, 

която не само ще лобира за Uber („Убер“), но е засегната и от разкритията в 

„Бахама лийкс;“ 

2-ра част: „на конкуренцията“ 

3-та част: „и по-специално случая с бившия член на Комисията, отговарящ за 

конкуренцията, Нели Крус, която не само ще лобира за Uber („Убер“), но е 

засегната и от разкритията в „Бахама лийкс;“ 
 

 

10. Насърчаване на равенството между половете в рамките на изследванията в 

областта на психичното здраве и клиничните изследвания 

Доклад: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 377, 226, 85 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ - 113, 490, 87 

§ 44 § оригинален 

текст 

ПГ + 399, 245, 41 

§ 59 § оригинален 

текст 

ПГ + 582, 93, 14 

§ 64 § оригинален 

текст 

ПГ + 649, 6, 35 

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение АД § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение АС § оригинален 

текст 

ПГ + 507, 124, 62 

съображение АШ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 119, 349, 225 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 364, 171, 155 

 

Искания за поименно гласуване 

Членове на ЕП: съображение АС, § 44, 59, 64 

ALDE: § 17 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП: съображение АД, АС, § 44, 59, 64 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

съображение АШ 

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

2-ра част: тези думи 
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§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „които съобщават за злоупотреби“ 

2-ра част: тези думи 

 

Докладчик: 

съображение Б 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и силно увеличаване на безработицата, 

особено тази сред младите хора и жените“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Р 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и че всяка година тя причинява смъртта 

на 850 хиляди души“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

11. Приоритетите на ЕС за 61-вата сесия на Комисията на ООН за положението 

на жените 

Доклад: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, буква г) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква е) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 1, след буква e) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

разд.   

1/ПГ + 375, 276, 35 

2/ПГ + 364, 278, 36 

§ 1, буква к) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 1, буква аг) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1, след буква ам) 1 EFDD ПГ - 133, 502, 51 

2 EFDD ПГ - 154, 495, 41 

3 EFDD ПГ - 167, 493, 29 

4 EFDD ПГ - 159, 499, 25 

След съображение В 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ПГ + 379, 261, 45 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 371, 198, 74 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 7, 8 

EFDD: изменения 1, 2, 3, 4 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 1, буква е) 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и чрез лансиране на международен 

фонд за финансиране на достъпа до контрол на раждаемостта и безопасен и 

легален аборт“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква г) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително директива, определяща 

минимални стандарти;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 1, буква к) 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 1, буква аг) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „– мигранти и бежанци“ 

2-ра част: тези думи 
 

Изменения 5 и 6 бяха заличени. 

 


