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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 с правата на човека и демокрацията в Никарагуа -  случаят на 

Франческа Рамирес 

Предложения за резолюции: B8-0156/2017, B8-0158/2017, B8-0160/2017, B8-0163/2017, B8-
0168/2017, B8-0169/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0156/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

пред § 1 1 GUE/NGL  -  

§ 8 2 GUE/NGL ЕГ - 245, 331, 57 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0156/2017  PPE  ↓  

B8-0158/2017  EFDD  ↓  

B8-0160/2017  ECR  ↓  

B8-0163/2017  ALDE  ↓  

B8-0168/2017  S&D  ↓  

B8-0169/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: "изтъква, че в светлината на Споразумението за асоцииране между 

Европейския съюз и страните от Централна Америка на Никарагуа трябва да се 

припомни необходимостта от зачитане на принципите на правовата държава, 

демокрацията и правата на човека, които се подкрепят и насърчават от 

Европейския съюз" 

2-ра част: "настоятелно призовава ЕС да наблюдава ситуацията и ако е необходимо, да 

извърши оценка на възможни мерки, които да бъдат предприети;" 
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2. Екзекуции в Кувейт и Бахрейн 

Предложения за резолюции: B8-0150/2017, B8-0151/2017, B8-0154/2017, B8-0155/2017, B8-

0161/2017, B8-0162/2017, B8-0165/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0150/2017 

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

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 7 5 GUE/NGL разд.   

1 -  

2 -  

6 GUE/NGL разд.   

1/ЕГ + 346, 250, 37 

2 -  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

след § 8 7 Verts/ALE  +  

след § 9 1 S&D  +  

2 S&D ЕГ + 355, 252, 32 

позоваване 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение В 8 Verts/ALE ЕГ + 308, 265, 68 

след съображение В 3 GUE/NGL  -  

съображение Д § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение Й 4 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0150/2017  PPE  ↓  

B8-0151/2017  ECR  ↓  

B8-0154/2017  EFDD  ↓  

B8-0155/2017  ALDE  ↓  

B8-0161/2017  S&D  ↓  

B8-0162/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0165/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: позоваване 17, § 2 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изменение 5 

1-ва част: "изисква започването на международно разследване във връзка с положението 

на лицата без гражданство (на арабски “бидун”) в Кувейт; подчертава, че 

лишаването от гражданство противоречи на международното право и по-

специално на член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека, според 

който “всеки човек има право на гражданство” и “никой не може да бъде 

произволно лишен от гражданство”;" 

2-ра част: "изисква от държавните органи на Кувейт в най-кратки срокове да се съобразят 

с международните конвенции в областта на липсата на гражданство и 

националността; осъжда по същия начин системното използване на 

лишаването от гражданство в Бахрейн, включително за защитниците на 

правата на човека, и настоятелно призовава държавните органи в Бахрейн да 

сложат край на тази практика и да започнат да изпълняват международните 

конвенции в тази област;" 

 
изменение 6 

1-ва част: "потвърждава, че дейностите на дружества от ЕС в трети държави следва да 

бъдат в пълно съответствие с международните стандарти в областта на правата 

на човека;" 

2-ра част: "призовава за незабавно прекратяване на всички споразумения за търговия с 

оръжие с Кувейт и Бахрейн;" 
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PPE: 

съображение Д 

1-ва част: "като има предвид, че според СВКПЧ екзекуциите са били извършени в 

сериозно нарушение на стандартите за справедлив съдебен процес; като има 

предвид, че тримата мъже са били обвинени за бомбения атентат в Манама 

през 2014 г., при който бяха убити няколко души, включително трима 

полицаи;" 

2-ра част: "като има предвид обаче, че се твърди, че признанията и на тримата са били 

получени след изтезания, като тези признания впоследствие са били 

използвани като първични доказателства за техните присъди;" 

3-та част: "като има предвид, че те са били лишени от гражданство, отказан им е бил 

достъп до адвокат и екзекуциите са изпълнени по-малко от седмица след 

произнасянето на присъдата, без техните семейства да бъдат предварително 

информирани и без да им се даде възможност да подадат молба за помилване;" 

 
§ 8 

1-ва част: "настоятелно призовава ЕСВД и държавите членки да се намесят пред 

правителството на Бахрейн, за да се поиска освобождаването на Набил Раджаб 

и на всички лица, задържани единствено въз основа на тяхното мирно 

упражняване на свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията, 

както и да призоват настоятелно правителството на Бахрейн да се спре 

прекомерното използване на сила срещу протестиращите или практиката на 

произволно отнемане на гражданство,"  

2-ра част: "както беше постъпено спрямо духовния водач на „Ал-Уефак“ шейх Иса Касим 

и други дисиденти;" 
 

 

 

3. Гватемала, по-специално положението на защитниците на правата на човека 

Предложения за резолюции: B8-0152/2017, B8-0153/2017, B8-0157/2017, B8-0159/2017, B8-
0164/2017, B8-0166/2017, B8-0167/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0152/2017 

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

след § 9 1 GUE/NGL  -  

след § 10 2 GUE/NGL  -  

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 351, 278, 5 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0152/2017  PPE  ↓  

B8-0153/2017  EFDD  ↓  

B8-0157/2017  ECR  ↓  

B8-0159/2017  ALDE  ↓  

B8-0164/2017  S&D  ↓  

B8-0166/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0167/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 12 
 

Разни 

Ханс-Олаф Хенкел (групата ECR) е също сред подписалите предложението за обща 

резолюция RC-B8-0152/2017. 
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4. Борба срещу тероризма ***I 

Доклад: Monika Hohlmeier (A8-0228/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

101 комисия ПГ + 498, 114, 29 

Съвместна 

декларация 

113 комисия  +  

Проект на законодателен акт* 

текстът като цяло 101 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

4-5 

7-50 

52-60 

62-64 

67-100 

комисия  ↓  

член 3, § 1, буква б) 51= 

104= 

комисия 

Verts/ALE 

 ↓  

член 3, § 2,  буква г) 105 Verts/ALE  ↓  

член 5, § 1 110= GUE/NGL  ↓  

106rev Verts/ALE  ↓  

61 комисия  ↓  

101СЧ комисия разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

член 9 107з= 

111з= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

65 комисия  ↓  

101СЧ комисия ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

член 10 108з= 

112з= 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

 ↓  

101СЧ комисия ПГ ↓  

66 комисия  ↓  

след член 21 101СЧ комисия  ↓  

109 Verts/ALE  ↓  

съображение 4 101СЧ комисия  ↓  

6 комисия  ↓  

102 ENF ПГ ↓  

след съображение 6 103 Verts/ALE  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

Проект на законодателна резолюция 

след § 1 113 комисия  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL, Verts/ALE: изменение 101СЧ (член 5, § 1), изменение 101СЧ (членове 9, 10) 

ENF: изменение 102 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL, Verts/ALE: 

изменение 101СЧ (член 5, § 1) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "или непряко, например чрез 

възхваляване на терористични актове" 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

По предложението за законодателна резолюция бяха внесени измененията 1-3.  

* Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да предложат 

гласуване на измененията по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува 

евентуалното предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността) 
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5. Засилване на проверките в съответните бази данни на външните граници 

***I 

Доклад: Monica Macovei (A8-0218/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

30 комисия ПГ + 469, 120, 42 

Проект на законодателен акт* 

текстът като цяло 30 комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване "ан блок" 

2-29 комисия  ↓  

съображение 1 31 ENF ПГ ↓  

1 комисия  ↓  

30СЧ комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 31 
 

Разни 

* Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да предложат 

гласуване на измененията по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува 

евентуалното предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността) 
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6. Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална 

структура на Европейския съюз 

Доклад: Guy Verhofstadt (A8-0390/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

3 ENF ПГ - 58, 524, 56 

§ 18 § оригинален 

текст 

ПГ - 187, 449, 6 

§ 21 10 докладчик ПГ + 346, 264, 28 

4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ ↓  

след § 21 5 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 310, 308, 20 

§ 29 8 докладчик ПГ + 441, 143, 56 

след § 31 6 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ ↓  

§ 52 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 53 § оригинален 

текст 

ПГ + 459, 142, 34 

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ - 106, 512, 22 

2/ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 66 2 докладчик  +  

позоваване 6 1 докладчик  +  

Съображение А 7= 

9= 

докладчик 

повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия AFCO) 

ПГ + 283, 269, 83 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 4, 5, 6, 8 

ENF: изменение 3 

EFDD: изменения 8, 10, § 18 

Членове на ЕП: §§ 53, 59 

GUE/NGL: изменение 10 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП: §§ 18, 52, 53 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

§ 59 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "счита обаче, че може да се обмисли 

прилагането на подход, при който да се вземат предвид само гласовете, 

подадени от членове на ЕП, избрани в еврозоната, а гласовете на членовете на 

ЕП и на представители от държавите членки извън еврозоната да се считат за 

необвързващи консултативни гласове, така че да се запази уникалната 

институционална структура;" 

2-ра част: тези думи 
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7. Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез използване на 

потенциала на Договора от Лисабон 

Доклад: Mercedes Bresso и Elmar Brok (A8-0386/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ПГ - 53, 567, 14 

§ 7 25 S&D, PPE ПГ + 370, 228, 42 

§ 31 26 S&D, PPE  +  

§ 32 27з S&D, PPE ПГ + 530, 73, 29 

§ 40 28 S&D, PPE  +  

§ 53 29 S&D, PPE  +  

§ 58 30з S&D, PPE ПГ + 599, 25, 16 

§ 61 31 S&D, PPE ПГ + 465, 111, 60 

§ 62 32з S&D, PPE ПГ + 617, 18, 8 

§ 65 33 S&D, PPE ПГ + 443, 167, 31 

§ 67 34з S&D, PPE ПГ + 567, 55, 17 

§ 71 35 S&D, PPE  +  

§ 73 36з S&D, PPE  +  

§ 74 37 S&D, PPE  +  

§ 85 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 181, 435, 22 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 95 38 S&D, PPE  +  

§ 97 39 S&D, PPE  +  

§ 116 § оригинален 

текст 

ПГ + 396, 209, 33 

§ 121 § оригинален 

текст 

ПГ + 375, 242, 23 

§ 131 § оригинален 

текст 

ПГ + 421, 187, 28 

§ 134 § оригинален 

текст 

ПГ + 403, 191, 40 

§ 137 § оригинален 

текст 

ПГ + 423, 200, 15 

след позоваване 13 21 S&D, PPE  +  

съображение Х 22 S&D, PPE  +  

съображение АЗ 23 S&D, PPE  +  

съображение АФ 24з S&D, PPE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия AFCO) 

ПГ + 329, 223, 83 

 

Искания за поименно гласуване 

EFFD: изменения 30, 32, §§ 121, 131, 134, 137 

Verts/ALE: изменения 25, 27, 31, 33, 34 

ENF: изменение 1 

Членове на ЕП: §§ 85 (2-ра част), 116, 121, 131, 134, 137 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП: §§ 116, 121, 131, 134, 137 
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Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

§ 85 

1-ва част: "отново посочва, че междупарламентарното сътрудничество не следва да води 

до създаване на нов парламентарен орган или нова институция, тъй като еврото 

е паричната единица на ЕС, а Европейският парламент е парламентът на ЕС; 

припомня, че ИПС е създаден от Съюза, чиито граждани са пряко представени 

на равнището на Съюза от Парламента, който трябва да намери и да е в 

състояние да приложи начини за гарантиране на парламентарната 

демократична отчетност за решенията, взети във връзка с еврозоната;" 

2-ра част: "предлага да се почерпи вдъхновение от предходни решения за диференциране 

на участието в процеса на вземане на решения, като припомня например 

статута на берлинските членове на Бундесрата на Германия преди 

обединението, които са имали право на участие, но чиито гласове не са били 

вземани предвид;" 
 

Разни 

Изменения 2–20 бяха заличени. 
 

 

8. Бюджетен капацитет за еврозоната 

Доклад: Reimer Böge и Pervenche Berès (A8-0038/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 GUE/NGL  -  

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

2 ENF ПГ - 70, 552, 16 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

3 EFDD ПГ - 61, 536, 39 

§ 1, подточка ii), 3-ти 

стълб, 2-ри параграф 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 334, 272, 33 

§ 1, подточка iii) § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 307, 306, 20 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия BUDG, комисия ECON) 

ПГ + 304, 255, 68 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 3 

ENF: изменение 2 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 

§ 1, подточка ii), 3-ти стълб, 2-ри параграф 

1-ва част: "При симетричните сътресения, предизвикани от липса на вътрешно търсене, 

паричната политика сама по себе си не може да даде тласък на растежа, 

особено в контекст на нулева долна граница." 

2-ра част: "Бюджетът на еврозоната, трябва да бъде достатъчно голям по размер, за да се 

справи с тези симетрични сътресения чрез финансиране на инвестиции, 

насочени към агрегиране на търсенето и пълна заетост в съответствие с член 3 

от Договора за Европейския съюз." 

 
§ 1, подточка iii) 

1-ва част: Целият текст, с изключение на думите: "Позициите на председател на 

Еврогрупата и на комисар по икономически и финансови въпроси биха могли 

да бъдат обединени и в такъв случай председателят на Комисията следва да 

назначи този комисар за заместник-председател на Комисията." 

2-ра част: тези думи 
 

 

9. Гражданскоправни норми за роботиката 

Доклад: Mady Delvaux (A8-0005/2017) (за приемането на предложението за  резолюция е 
необходимо квалифицирано мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 9 EFDD ПГ - 102, 495, 29 

§ 2 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 412, 202, 14 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 550, 78, 5 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

подтире (преди § 15) § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 16 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 1 ALDE  +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 501, 120, 10 

подтире 15 (преди § 

36) 

5= 

10= 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

EFDD 

ПГ - 125, 485, 24 

§ 36 6= 

11= 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

EFDD 

ПГ - 119, 476, 33 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 456, 143, 30 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 517, 74, 35 

§ 44 7= 

12= 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

EFDD 

ПГ - 112, 504, 10 

§ разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

оригинален 

текст 

1/ПГ + 582, 34, 4 

2/ПГ - 286, 328, 8 

§ 56 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 59, буква е) 8з= 

13з= 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

EFDD 

ПГ - 285, 313, 20 

§ 59, буква ж) § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 67 § оригинален 

текст 

поотд. +  

Приложение (под 2-

рото подтире) 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Приложение (9-то 

подтире) 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Приложение (под 9-

тото подтире) 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 606, 12, 2 

2/ПГ + 550, 58, 3 

3/ПГ + 507, 70, 35 

4/ПГ + 515, 68, 31 

след позоваване 4 2 S&D  +  

съображение А § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 501, 109, 8 

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 550, 62, 3 

2/ПГ + 594, 13, 6 

съображение Й § оригинален 

текст 

ПГ + 511, 95, 13 

съображение К § оригинален 

текст 

ПГ - 288, 302, 22 

съображение Л § оригинален 

текст 

ПГ + 309, 301, 9 

съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Р § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Ф § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Х § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след съображение Ц 3 S&D  +  

съображение Ч § оригинален 

текст 

поотд. +  

съображение Щ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение АБ § оригинален 

текст 

ПГ + 452, 131, 30 

съображение АВ § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 556, 42, 7 

2/ПГ + 433, 170, 7 

съображение АГ § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 451, 138, 20 

съображение АЕ § оригинален 

текст 

ПГ + 547, 45, 16 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 396, 123, 85 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 7, 9, 10, 11, 12, 13, съображения Й, К, § 44 

ENF: съображения AВ, AЕ, изменения 5 до 9, § 2 (2-ра част) 

S&D: изменение 7=12, съображения K, Л, AБ, § 44 (2-ра част), Приложение (под 9-

тото подтире), съображение Ж (2-ра част), съображения И, AГ (2-ра част), §§ 3 

(2-ра част), 32 (2-ра част), 36 (2-ра част), 42 (2-ра част) 

PPE: § 44 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: съображения A, К, Л, Р, Ф, Ч, AБ, подзаглавие преди § 15, §§ 16, 17, 59 е), 59 

ж), 67 

PPE: § 59 ж), съображения К, Л 

ENF: съображение А 
 

Искания за разделно гласуване 

ALDE: 

съображение Ж 

1-ва част: "като има предвид, че в дългосрочен план настоящата тенденция клони към 

разработването на интелигентни и автономни машини, способни да бъдат 

обучавани и да вземат решения независимо," 

2-ра част: "което е свързано не само с икономическо предимство, но и с редица 

съображения по отношение на техния пряк и непряк ефект върху обществото 

като цяло;" 
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съображение И 

1-ва част: "като има предвид, че по същия начин е необходимо да се извърши оценка на 

икономическите промени и на въздействието върху заетостта в резултат на 

роботиката и обучението на машините;" 

2-ра част: "като има предвид, че въпреки неоспоримите предимства, дължащи се на 

роботиката, нейното прилагане може да доведе до преобразуване на пазара на 

труда и до необходимост от съответно обмисляне на бъдещето на 

образованието, заетостта и социалните политики;" 

 
съображение М 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: "непременно" 

2-ра част: тази дума 

 
съображение Х 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "отразяващи съществените европейски 

и универсални хуманистични ценности, които характеризират европейския 

принос към обществото;" 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Щ 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "не само" и "но развитието на 

определени автономни и когнитивни характеристики – например способността 

да се учат от опита и да вземат полунезависими решения – все повече ги прави 

да приличат на участници, които взаимодействат със заобикалящата ги среда и 

са в състояние да я променят значително;" 

2-ра част: "не само" 

3-та част: "но развитието на определени автономни и когнитивни характеристики – 

например способността да се учат от опита и да вземат полунезависими 

решения – все повече ги прави да приличат на участници, които 

взаимодействат със заобикалящата ги среда и са в състояние да я променят 

значително;”  

 
съображение АВ 

1-ва част: "като има предвид, че в крайна сметка автономността на роботите поставя 

въпроса за тяхното естество в светлината на съществуващите правни 

категории"  

2-ра част: "или дали следва да се създаде нова категория, със собствени специфични 

характеристики и последици;" 

 
съображение АГ 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: "изключителните" 

2-ра част: тази дума 

 
§ 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "а не заместването им" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: "всеки" 

2-ра част: тази дума 
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§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "счита, че замяната на човешкия фактор 

с роботи би могла да лиши полагането на грижи от човешкия аспект;" и "от 

друга страна” (само един параграф на английски език) 

2-ра част: тези думи 

 
§ 36 

1-ва част: "отбелязва големия напредък и допълнителния потенциал в областта на 

роботиката за отстраняване и компенсиране на увредени органи и човешки 

функции, но също така и сложните въпроси, повдигнати в частност от 

възможностите за усъвършенстване на хора, тъй като медицинските роботи, и 

по-специално кибер-физическите системи (КФС) могат да променят основно 

нашите представи за здравото човешко тяло, тъй като КФС могат да се носят 

непосредствено върху човешкото тяло или да бъдат имплантирани в него;" 

2-ра част: "подчертава значението на незабавното създаване в болници и други здравни 

институции на комитети по етика във връзка с роботите, разполагащи с 

достатъчно персонал,  които да разглеждат и съдействат при разрешаването на 

необичайни, сложни етични проблеми, свързани с въпроси, които засягат 

грижите и лечението на пациентите; призовава Комисията и държавите членки 

да разработят насоки за улесняване на създаването и функционирането на тези 

комитети;" 

 
§ 42 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "заемането от повече" и "жени" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 56 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "поне на настоящия етап" 

2-ра част: тези думи 

 
Приложение (под второто подзаглавие "Регистрация на „интелигентните роботи“ ") 

1-ва част: "За целите на проследимостта и за да се улесни прилагането на допълнителни 

препоръки, следва да бъдат въведена система за регистрация на 

усъвършенствани роботи въз основа на критериите за класификация на 

роботите. Системата за регистрация и регистърът следва да бъдат общи за 

целия Съюз, като покриват вътрешния пазар" 

2-ра част: "и могат да се управляват от определена за целта Агенция на ЕС за роботика и 

изкуствен интелект, в случай че такава агенция бъде създадена." 

 
Приложение (9-то подтире) 

1-ва част: "Изследователите в областта на роботиката следва да се ангажират с най-

високо етично и професионално поведение" 

2-ра част: "и да спазват следните принципи:" 
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Приложение (под 9-тото подтире) 

1-ва част: "дейност в най-добрия интерес – роботите следва да действат в най-добрия 

интерес на хората;" 

2-ра част: "непричиняване на вреди – доктрината „на първо място, не причинявай вреда“, 

съгласно която роботите следва да не вредят на хората;" 

3-та част: "автономност – способността да вземат информирано и самостоятелно 

решение относно условията за взаимодействие с роботи;" 

4-та част: "справедливост – справедливо разпределение на ползите, свързани с 

роботиката, и в частност финансова достъпност на роботите за грижи по 

домовете и здравни грижи." 

 

ALDE, ENF: 

§ 2 

1-ва част: "счита, че на вътрешния пазар на Съюза следва да бъде въведена всеобхватна 

система на Съюза за регистрация на усъвършенстваните роботи, когато това е 

целесъобразно и необходимо за специфични категории роботи,  и призовава 

Комисията да определи критерии за класификацията на роботите, които ще 

трябва да бъдат регистрирани;" 

2-ра част: "в този контекст призовава Комисията да проучи дали би било желателно 

системата за регистрация и регистърът да бъдат управлявани от специална 

агенция на ЕС за роботика и изкуствен интелект;" 

 

ALDE, PPE: 

§ 44 

1-ва част: "подчертава, че е важно да бъдат предвидени промените в обществото, като се 

има предвид въздействието, което може да имат развитието и внедряването на 

роботиката и изкуствения интелект; призовава Комисията да анализира 

различните възможни сценарии и последиците от тях за жизнеспособността на 

системите за социална сигурност на държавите членки;" 

2-ра част: "счита, че следва да започне приобщаващ дебат относно новите модели на 

заетост и устойчивостта на данъчните и социалните ни системи с оглед на 

осигуряването на достатъчно доходи, включително потенциалното въвеждане 

на общ минимален доход;" 
 

Разни: 

Алберт Дес, Петер Лизе, Тереса Хименес-Бесерил Барио и Луис де Грандес Паскуал оттеглиха 

подписите си от изменения 4, 5, 6, 7 и 8. 

Хелга Стивънс, Улрике Требезиус и Сандер Лонес също подкрепят изменения 4, 5, 6, 7 и 8. 

Изменение 4 отпада, тъй като падна под прага от 38 членове на ЕП. 
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10. Европейска инициатива за компютърни услуги в облак 

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0006/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ПГ - 39, 536, 6 

гласуване: резолюция (целия текст) 

(комисия ITRE) 

ПГ + 444, 93, 50 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 1 
 

 

11. Инвестиции за работни места и заетост – извличане на максимални ползи от 

приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове 

Доклад: Lambert van Nistelrooij (A8-0385/2016) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 493, 53, 40 

 

 

 

12. Стратегия за въздухоплаването в Европа 

Доклад: Pavel Telička (A8-0021/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 4 Verts/ALE ПГ - 118, 432, 11 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 444, 102, 15 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 9 1 GUE/NGL ПГ - 129, 409, 21 

§ 11 5 Verts/ALE ПГ - 99, 435, 24 

§ 12 6 Verts/ALE ПГ + 101, 436, 18 

след § 15 2 GUE/NGL ПГ - 120, 417, 14 

§ 29 7 Verts/ALE ПГ - 132, 398, 4 

§ 40 § оригинален 

текст 

ПГ + 497, 52, 4 

§ 41 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 494, 51, 6 

2/ПГ + 438, 98, 15 

след § 41 3 GUE/NGL ПГ - 144, 396, 4 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 397, 99, 49 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 4, 5, 6, 7 

ENF: §§ 5 (2-ра част), 40, 41 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 5 

1-ва част: "приветства предложението на Комисията за преразглеждане на Регламент 

868/2004 с цел преодоляване на наблюдавани понастоящем нелоялни практики, 

като например неприемлива държавна помощ, която не е нито подходяща, нито 

ефективна, като по този начин се изясняват основни безпокойства, свързани с 

потенциално нарушаване на конкуренцията съгласно европейското право;" 

2-ра част: "подчертава обаче, че нито неприемливата тенденция към протекционизъм, 

нито мерките за гарантиране на лоялна конкуренция могат да гарантират 

конкурентоспособността на сектора на въздухоплаването на ЕС;" 

 
§ 41 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "и отправя искане към Комисията за 

регулиране при необходимост;" 

2-ра част: тези думи 
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13. Забавяне на изпълнението на оперативните програми в рамките на 

европейските структурни и инвестиционни фондове - въздействие върху 

политиката на сближаване и пътят напред 

Предложение за резолюция: B8-0149/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция (B8-0149/2017) 

(комисия REGI) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 378, 129, 8 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 333, 132, 43 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: §§ 3 (2-ра част), 9 (2-ра част) 

 
Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително допълнителни форми на 

гъвкавост, като например гъвкавостта между приоритетите и между 

оперативните програми по искане на съответните управляващи органи,“ 

2-ра част: тези думи 
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EFDD: 

§ 3 

1-ва част: "подчертава, че поради тези забавяния в изпълнението, използването на 

финансови инструменти в рамките на оперативните програми на ЕСИ 

фондовете може да повиши вече съществуващия риск от ниски нива на 

усвояване, прекомерно големи капиталови обезпечения, невъзможност за 

привличане на задоволителни равнища на частен капитал, нисък ефект на 

ливъридж и проблеми при револвирането; отбелязва, че са необходими по-

нататъшни разяснения и действия, за да се постигне еднакво равнище на 

капацитет за работа с финансови инструменти като инструменти за ливъридж в 

държавите членки, и призовава държавите членки да осигурят балансирано 

използване на тези инструменти, въведени от Комисията и ЕИБ;" 

2-ра част: "припомня също така възможността за съчетаване на финансиране от 

европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), за да се отговори на спада в инвестициите, 

по-специално в секторите, които са в най-добра позиция, за да стимулират 

растежа и заетостта;" 

 
§ 9 

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

2-ра част: тази дума 
 


