
P8_PV(2017)05-16(VOT)_BG.docx 1 PE 604.991 

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. Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество 

ЕС—Монголия (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) *** 

Препоръка: Helmut Scholz (A8-0074/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 585, 52, 15 

 

 

 

2. Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и 

Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) *** 

Препоръка: Cristian Dan Preda (A8-0169/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 592, 54, 21 

 

 

 

3. Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с 

инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** 

Препоръка: Tomáš Zdechovský (A8-0174/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 561, 33, 77 

 

 

 

4. Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по 

памука (ICAC) *** 

Препоръка: Fernando Ruas (A8-0187/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 617, 57, 5 
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5. План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г. 

Доклад: Sabine Verheyen (A8-0178/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 570, 70, 36 

 

 

6. Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС 

– борба срещу измамите 

Доклад: Julia Pitera (A8-0159/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 5 S&D  +  

§ 20 10 S&D ЕГ - 290, 355, 33 

след § 20 11 S&D ЕГ + 373, 246, 58 

§ 25 12 S&D ЕГ + 330, 323, 23 

§ 35 6 S&D  +  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

след § 50 3 EFDD  -  

§ 51 13 S&D ЕГ + 361, 286, 25 

след § 53 4 EFDD  +  

§ 56 14 S&D ЕГ - 240, 404, 33 

§ 69 7 S&D  +  

§ 71 15 S&D  -  

§ 72 1 Verts/ALE  +  

след § 72 2 Verts/ALE  +  

§ 85 8 S&D ЕГ - 299, 355, 24 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение Е 9 S&D ЕГ + 371, 279, 27 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 553, 67, 56 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „с най-голям брой докладвани нередности – 

Румъния, Италия, Испания, Полша, Унгария, Португалия и Литва,“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

7. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на 

разхищението на храни, подобряване на  безопасността на храните 

Доклад: Biljana Borzan (A8-0175/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 36 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 65 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 75 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 230, 435, 5 

§ 79 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 115 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 117 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 321, 333, 16 

§ 119 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение АИ 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Г § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 372, 295, 8 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 623, 33, 20 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 65, 79, 115, 117 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

съображение Г 

1-ва част: „като има предвид, че според неотдавнашни изследвания на всеки килограм 

произведена храна в атмосферата се отделят 4,5 кг CO2;“ като има предвид, че 

в Европа от разхищаването на приблизително 89 милиона тона храна се 

произвеждат 170 милиона тона CO2 годишно, които се разпределят, както 

следва: хранителна промишленост — 59 милиона тона еквивалент на CO2 

годишно, вътрешно потребление — 78 милиона тона еквивалент на CO2 

годишно, други – 33 милиона тона еквивалент на CO2 годишно; като има 

предвид, че производството на 30-те процента от храната, която в крайна 

сметка не се консумира, води до 50% допълнително използване на водни 

ресурси за напояване,“ 

2-ра част: „а за производството на 1 кг говеждо месо се изискват 5 – 10 тона вода;“ 

 
§ 119 

1-ва част: „изразява надежда, че задължението за разтоварване съгласно въвежданата 

нова обща политика в областта на рибарството ще доведе до по-селективни 

съоръжения и практики за риболов и съответно до по-малко изхвърляне на 

риба в морето;“ 

2-ра част: „отбелязва обаче, че задължението за разтоварване не се отнася за всички 

видове риба и следователно са необходими допълнителни мерки;“ 
 

 

8. Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на 

митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу 

незаконната търговия 

Доклад: Tiziana Beghin (A8-0162/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 468, 89, 82 

 


