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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. Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на 

резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

Доклад: Daniel Buda (A8-0201/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 469, 51, 13 

 

 

2. Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания 

Доклад: Martina Dlabajová и Inés Ayala Sender (A8-0194/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 573, 28, 18 

 

 

3. Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия 

Доклад: Amjad Bashir (A8-0182/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 571, 24, 34 

 

 

4. Трансгранични сливания и разделяния 

Доклад: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 490, 46, 103 

 

 

5. Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в 

Средиземноморския регион (PRIMA) ***I 

Доклад: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

108 комисия ПГ + 607, 39, 3 

Изявление на 

Комисията 

109 комисия  +  

 

 

6. Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите 

членки, засегнати от природни бедствия ***I 

Доклад: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

2 комисия ПГ + 625, 5, 28 

 

 

7. Етикетиране на енергийната ефективност ***I 

Доклад: Dario Tamburrano (A8-0213/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

100 комисия ПГ + 535, 46, 79 

Изявление на 

Комисията 

101 комисия  +  

Съвместна 

декларация 

102 комисия  +  

 

 

8. Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за  

2020 – 2033 г. ***I 

Доклад: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017) 
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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 

20 EFDD ПГ - 57, 608, 0 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

19 комисия ПГ + 606, 54, 6 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 20 
 

 

9. Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ 

Доклад: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 19 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 40 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 46 1 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

ПГ + 505, 135, 27 

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 591, 47, 23 

2/ПГ - 145, 505, 13 

3/ПГ - 166, 489, 11 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 65, 81 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: §§ 46, 48 
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Искания за гласуване поотделно 

ALDE: § 19 

GUE/NGL, Verts/ALE: § 46 

 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 40 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "в размер на 120 милиарда евро" 

2-ра част: тези думи 

 

ECR, Verts/ALE: 

§ 48 

1-ва част: "подчертава необходимостта, в контекста на Парижкото споразумение и на 

целите на ЕС за климата, да се даде приоритет на финансирането на научните 

изследвания в областта на изменението на климата и на инфраструктурата за 

събиране на данни за климата – особено при положение че САЩ обмислят 

значителни съкращения на бюджетите за изследователските институти в 

областта на околната среда;" 

2-ра част: "да се гарантира, че пълният размер на средствата от фондовете за енергийното 

предизвикателство се предоставят за енергия от възобновяеми източници, 

технологии за енергийна ефективност за крайно потребление, интелигентни 

мрежи и съхранение;" 

3-та част: "да се гарантира подходящо финансиране на научните изследвания в области 

като селското стопанство с ниско потребление на ресурси, здравословните 

храни и разнообразието, свързаното с устойчивостта измерение на транспорта, 

управлението на водите и биологичното разнообразие;" 
 

 

10. Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. 

Доклад: Kerstin Westphal (A8-0202/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 13 1= 

2= 

повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 298, 275, 93 

§ 14 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 399, 194, 72 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 350, 149, 171 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE, повече от 76 членове на ЕП: § 14 

PPE, EFDD:                    § 14, изменения 1, 2, 3 
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Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§ 14 

 

 

11. Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на 

сектора на риболова в Средиземноморието 

Доклад: Marco Affronte (A8-0179/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 558, 43, 35 

 

 

 

 


