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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. Преговори с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че 

възнамерява да се оттегли от Европейския съюз 

Предложения за резолюции: B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0237/2017 

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

§ 6 18 EFDD ПГ - 73, 537, 74 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 524, 138, 32 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 9 3 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 513, 129, 53 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 562, 70, 68 

след § 11 13 EFDD ПГ - 68, 551, 80 

14 EFDD ПГ - 70, 605, 24 

§ 12 4 EFDD  -  

след § 13 16 EFDD ПГ - 119, 539, 42 

17 EFDD ПГ - 133, 531, 36 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 555, 131, 16 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 18 8 EFDD ПГ - 137, 524, 38 

§ 19 12 EFDD ПГ - 62, 602, 35 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 580, 92, 29 

след § 20 20 EFDD ПГ - 172, 499, 26 

11 EFDD ПГ - 139, 496, 62 

10 EFDD ПГ - 120, 542, 37 

след § 21 9 EFDD ПГ - 66, 589, 47 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 525, 128, 47 

2 +  

§ 27 § оригинален 

текст 

ПГ + 566, 125, 9 

§ 28 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 555, 118, 29 

§ 31 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ + 579, 104, 19 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 35 15 EFDD ПГ - 90, 524, 88 

19 EFDD ПГ - 102, 522, 76 

съображение Б § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение И § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 574, 104, 24 

2/ПГ + 526, 115, 50 

3 +  

съображение М § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Н 1= 

5= 

ECR 

повече от 38 

членове на 

ЕП 

ПГ - 209, 440, 48 

6 повече от 38 

членове на 

ЕП 

 -  

Съображение П 2 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 съображение П 7 EFDD ПГ - 69, 601, 31 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 516, 133, 50 

Предложение за резолюция B8-0237/2017 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, AFCO) 

§ 9 2 EFDD  ↓  

§ 12 3 EFDD  ↓  

Съображение П 1 EFDD  ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ ↓  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0241/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0242/2017  ECR  ↓  

B8-0243/2017  EFDD ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: RC-B8-0237/2017: окончателно гласуване 

EFDD: RC-B8-0237/2017: изменения:  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, §§ 

6, 9 (2-ра част), 11 (2-ра част), 17 (2-ра част), 25 (1-ва част), 28 (2-ра част), 31 

(2-ра част), съобр. И (1-ва и 2-ра част), окончателно гласуване, B8-0243/2017: 

окончателно гласуване 

ECR: RC-B8-0237/2017: изменение 1, окончателно гласуване (B8-0237/2017): 

окончателно гласуване 
 

Искания за  гласуване поотделно 

EFDD: §§ 7, 23 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

съображение Б 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и достойно за съжаление“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение М 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „което би се случило по хаотичен 

начин“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 9 

1-ва част: „изразява надежда, че при тези условия Европейският съюз и Обединеното 

кралство ще създадат бъдещи отношения, които да бъдат справедливи, 

възможно най-тесни и уравновесени по отношение на права и задължения;“ 

2-ра част: „изразява съжаление във връзка с решението на Обединеното кралство да не 

участва във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство и 

митническия съюз; счита, че оттегляща се от Съюза държава не може да се 

ползва от предимства, подобни на тези, ползвани от държава – членка на 

Европейския съюз, и поради това обявява, че няма да даде одобрение за никое 

споразумение, което би било в противоречие с този принцип;“ 

 
§ 11 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „посочване, че Съдът на Европейския 

съюз е компетентният орган за тълкуване и прилагане на споразумението за 

оттегляне;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 24 

1-ва част: „подчертава, че всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и 

Обединеното кралство зависи от това Обединеното кралство да продължи да се 

придържа към стандартите, определени от международните задължения, 

включително правата на човека,“ 

2-ра част: „законодателството и политиките на Съюза, наред с другото в областта на 

околната среда, изменението на климата, борбата срещу отклонението от 

данъчно облагане и избягването на данъци, лоялната конкуренция, търговията 

и социалните права, особено гаранциите срещу социален дъмпинг;“ 

 
§ 25 

1-ва част: „противопоставя се на всяко бъдещо споразумение между Европейския съюз и 

Обединеното кралство, което би съдържало откъслечни или секторни 

разпоредби, включително във връзка с финансовите услуги, осигурявайки на 

предприятията, установени в Обединеното кралство, преференциален достъп 

до вътрешния пазар и/или митническия съюз;“ 

2-ра част: „подчертава, че след своето оттегляне Обединеното кралство ще попадне в 

обхвата на режима за трети държави, предвиден в законодателството на 

Съюза;“ 

 
§ 28 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и запазват целостта на правния ред на 

Съюза, като Съдът на Европейския съюз бива компетентен по уреждането на 

всички правни спорове;“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 31 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „не [се изисква]“ и „а във връзка с 

последиците от оттеглянето на Обединеното кралство следва да предприемат 

действия посредством годишната бюджетна процедура;“ 

2-ра част: тези думи 

 

GUE/NGL: 

Съображение П 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „пътната карта от Братислава“ и „както 

и предложенията на групата на високо равнище за собствените ресурси от 17 

януари 2017 г.,“ 

2-ра част: „пътната карта от Братислава“ 

3-та част: „както и предложенията на групата на високо равнище за собствените ресурси 

от 17 януари 2017 г.,“ 

 
§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „трябва да укрепят настоящия Съюз 

посредством“ 

2-ра част: тези думи 

 

EFDD, GUE/NGL: 

съображение И 

1-ва част: „като има предвид, че въпреки това продължаващото членство на Обединеното 

кралство във вътрешния пазар, Европейското икономическо пространство 

и/или митническия съюз биха били оптималното решение както за 

Обединеното кралство, така и за ЕС-27;“ 

2-ра част: „като има предвид, че това не е възможно, докато“ 

3-та част: „правителството на Обединеното кралство запазва възраженията си по 

отношение на четирите свободи и на компетентността на Съда на Европейския 

съюз, отказва да плаща обща вноска в бюджета на Съюза и иска да провежда 

своя собствена търговска политика;“ 
 

Разни 

Хосу Хуаристи Абаунс, от името на групата GUE/NGL, е също сред подписалите 

предложението за резолюция B8-0241/2017. 

Илхан Кючюк, Филиз Хюсменова, Неджми Али и Искра Михайлова оттеглиха подписа си 

от изменение 5. 
 

 

2. Някои аспекти на дружественото право ***I 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0088/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 626, 27, 26 
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3. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към 

Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море 

с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси *** 

Препоръка: Pavel Svoboda (A8-0076/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 598, 35, 59 

 

 

 

4. Ратифициране и присъединяване към Протокола от 2010 г. към 

Международната конвенция за превоза на опасни и вредни вещества по море 

по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по 

гражданскоправни въпроси *** 

Препоръка: Pavel Svoboda (A8-0078/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 603, 34, 61 

 

 

 

5. Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в 

областта на Шенгенската информационна система в Република Хърватия * 

Доклад: Nuno Melo (A8-0073/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 620, 64, 10 
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6. Медицински изделия ***II 

Препоръка за второ четене: Glenis Willmott (A8-0068/2017) (необходимо е квалифицирано 
мнозинство 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 = 

2 = 

EFDD 

ENF 

ПГ 

ПГ 

- 66, 635, 2 

Обявено за одобрено 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменения 1, 2 

ALDE: изменения 1, 2 
 

7. Медицински изделия за инвитро диагностика ***II 

Препоръка за второ четене: Peter Liese (A8-0069/2017) (необходимо е квалифицирано 

мнозинство) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

отхвърляне на 

позицията на Съвета 

1 EFDD ПГ - 59, 635, 9 

Обявено за одобрено 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 1 

ALDE: изменение 1 
 

 

8. Фондове на паричния пазар ***I 

Доклад: Neena Gill (A8-0041/2015) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията 

Предложение за 

отхвърляне на 

предложението на 

Комисията 

13 EFDD  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

12 комисия ПГ + 514, 179, 9 

Проект на законодателен акт* 

Целият текст 12 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

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

гласуване на изменението по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува евентуалното 

предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността). 
 

Разни 

Докладът беше върнат за ново разглеждане в комисия на 29 април 2015 г. с оглед на 

провеждането на междуинституционални преговори. 
 

 

9. Проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или 

допускане на ценни книжа до търгуване ***I 

Доклад: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

11 комисия ПГ + 517, 109, 71 

Проект на законодателен акт* 

Целият текст 11 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

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

гласуване на изменението по проекта на законодателен акт. Парламентът гласува евентуалното 

предложение (член 59, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността). 
 

Разни 

Докладът беше върнат за ново разглеждане в комисия на 15 септември 2016 г. с оглед на 

провеждането на междуинституционални преговори. 
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10. Многогодишна финансова рамка за годините 2014 – 2020 *** 

Препоръка: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0110/2017) (необходимо е квалифицирано 
мнозинство) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 473, 172, 54 

 

 

 

11. Многогодишна финансова рамка за годините 2014 – 2020 (резолюция) 

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0117/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 1 + 2 Verts/ALE ПГ - 174, 314, 212 

§ 2 3з Verts/ALE ПГ - 202, 479, 16 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 470, 166, 66 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 1, 2, 3 
 

 

12. Мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства 

Доклад: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0104/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 549, 61, 84 
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13. Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година - Раздел І - 

Европейски парламент 

Доклад: Richard Ashworth (A8-0156/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 3 EFDD  -  

26 ECR  +  

§ 3 4 EFDD  -  

§ 4 33 ENF ПГ - 99, 592, 10 

§ 5 34 ENF  -  

§ 6 5 EFDD ПГ - 123, 557, 19 

§ 13 29 S&D  -  

§ 21 6 EFDD  -  

§ 27 7 EFDD  -  

§ 30 8 EFDD  -  

§ 33 30 S&D  +  

31 S&D  +  

32 S&D  +  

след § 33 14 GUE/NGL ПГ + 461, 202, 36 

§ 34 15 GUE/NGL  -  

след § 34 16 GUE/NGL  -  

член 36 – алинея 1 а 35 ENF  -  

§ 37 1 Verts/ALE ПГ - 273, 415, 13 

9 EFDD  -  

17 GUE/NGL  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

4/ЕГ + 439, 258, 2 

5/ЕГ + 418, 265, 13 

6 +  

след § 37 10 EFDD ПГ - 153, 528, 16 

§ 41 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 470, 209, 13 

член 41, алинея 1а 36 ENF  -  

§ 43 18 GUE/NGL  -  

§ 44 37 ENF  -  

след § 45 27 ECR  +  

§ 46 38 ENF  -  

§ 47 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 47 19 GUE/NGL ЕГ - 314, 355, 29 

20 GUE/NGL  +  

21 GUE/NGL  -  

§ 49 22 GUE/NGL ПГ - 103, 553, 47 

след § 49 23 GUE/NGL ПГ - 305, 340, 56 

24 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 51 25 GUE/NGL  -  

преди § 52 28 ECR ЕГ - 274, 381, 44 

§ 52 – алинея 1а 39 ENF ПГ - 145, 518, 35 

§ 53 11 EFDD  -  

§ 54 12 EFDD ПГ - 101, 574, 21 

§ 56 – алинея 1а 40 ENF ПГ - 115, 547, 36 

§ 58 § оригинален 

текст 

ПГ + 489, 157, 51 

§ 59 – алинея 1а 41 ENF  -  

§ 61 2= 

13= 

EFDD 

EFDD 

ПГ - 118, 568, 13 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 525, 129, 42 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1 

EFDD: изменения 2, 5, 10, 12 

ECR: § 58 

ENF: изменения 33, 39, 40 

GUE/NGL: изменения 14, 22, 23 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 41, 58 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 37 

1-ва част: „като подготовка за деветия парламентарен мандат, призовава генералния 

секретар да представи на Бюрото по-точен списък на поеманите разходи в 

рамките на надбавката за общи разходи;“ 

2-ра част: „припомня принципа на независимост на мандата; припомня, че е възможно 

членовете на ЕП, които желаят това, да публикуват списък на своите разходи в 

рамките на надбавката за общи разходи на личната си уеб страница;“ 

3-та част: „отново призовава за по-голяма прозрачност“ 

4-та част: „по отношение на надбавката за общи разходи, надграждайки върху примерите 

за най-добри практики от националните делегации в Парламента и държавите 

членки;“ 

5-та част: „счита, че членовете на ЕП следва също така да могат да предоставят връзки на 

уебсайта на Парламента към местата, където понастоящем публикуват 

разходните си документи;“ 

6-та част: „отново заявява, че подобряването на прозрачността на надбавката за общи 

разходи не следва да изисква допълнителен персонал в администрацията на 

Парламента;“ 

 
§ 47 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „на акредитираните парламентарни 

сътрудници“ (първо появяване) 

2-ра част: тези думи 
 

Разни 

съображение Ж да се чете както следва: 

„като има предвид доклада на Европейския парламент, озаглавен „Жените в Европейския 

парламент“, публикуван на 8 март 2017 г. по повод на Международния ден на жената, който 

показва дисбаланс в съотношението между половете при заемането на ръководни позиции в 

Европейския парламент, като 83,3% от длъжностите „заместник-генерален секретар на 

Парламента“ и „генерален директор“ са заемани от мъже, а 16,7% — от жени, 70,2% от 

длъжностите „директор“ в Парламента са заемани от мъже, а 29,8% — от жени, и 65,9 % от 

длъжностите „началник на отдел“ в Парламента са заемани от мъже, а 34,1% — от жени;“ 

Поправката се отнася до текстовете на всички езици. 
 

 

14. Проект на коригиращ бюджет № 1/2007, придружаващ предложението за 

мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел 

предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия 

Доклад: Jens Geier (A8-0155/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 671, 16, 4 
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15. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 – Техническа помощ по инициатива 

на Комисията) 

Доклад: Victor Negrescu (A8-0157/2017) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 от 
изразения вот) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 579, 104, 16 

 

 

 

16. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с 

цел предоставяне на помощ на Обединеното кралство, Кипър и Португалия 

Доклад: José Manuel Fernandes (A8-0154/2017) (необходимо е квалифицирано мнозинство + 3/5 

от изразения вот) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 681, 11, 3 

 

 

17. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в 

Латвия * 

Доклад: Claude Moraes (A8-0089/2017) 

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

бележки 

гласуване: проект на 

Съвета 

ПГ + 593, 78, 22 
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18. Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Словакия, 

Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, 

Полша, Швеция, Малта и Белгия * 

Доклад: Judith Sargentini (A8-0091/2017) 

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

бележки 

гласуване: проект на 

Съвета 

ПГ + 595, 78, 22 

 

 

 

19. Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в 

Словакия, България, Франция, Чешката република, Литва, Нидерландия, 

Унгария, Кипър, Естония, Малта, Румъния и Финландия * 

Доклад: Tomáš Zdechovský (A8-0092/2017) 

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

бележки 

гласуване: проект на 

Съвета 

ПГ + 592, 78, 21 

 

 

 

 

20. Автоматичен обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на 

превозните средства във Финландия, Словения, Румъния, Полша, Швеция, 

Литва, България, Словакия и Унгария * 

Доклад: Filiz Hyusmenova (A8-0095/2017) 

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

бележки 

гласуване: проект на 

Съвета 

ПГ + 602, 75, 22 

 

 

 

 



P8_PV(2017)04-05(VOT)_BG.docx 18 PE 603.171 

21. Автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията 

на превозните средства в Малта, Кипър и Естония * 

Доклад: Maria Grapini (A8-0090/2017) 

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

бележки 

гласуване: проект на 

Съвета 

ПГ + 599, 75, 22 
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22. Генетично модифицирана царевица Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 

Предложение за резолюция: B8-0236/2017 

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

бележки 

Предложение за резолюция B8-0236/2017 

(комисия ENVI) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 426, 230, 38 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF, Verts/ALE: окончателно гласуване 

  
 

 

23. Справяне с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност 

на ЕС 

Доклад: Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 324, 363, 6 

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 333, 310, 46 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 23 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да разширят закрилата на вътрешно 

разселените лица, какъвто е случаят с механизми като Конвенцията на 

Африканския съюз за закрила и помощ на вътрешно разселените лица в 

Африка (Конвенцията от Кампала), както и да разширят определението за 

бежанците, така че да се включат принудително разселените лица поради 

крайна бедност, изменение на климата или природни бедствия;“ 

2-ра част: тези думи 
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§ 59 

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

2-ра част: тези думи 

 


