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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. Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен 

Доклад: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

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

бележки 

едно гласуване  +  

 

2. Случаят с Афган Мухтарли и положението на медиите в Азербайджан 

Предложения за резолюции: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-
0418/2017, B8-0420/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0414/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 8  оригинален текст  + устна промяна 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Разни 

Хейди Хаутала предложи следното устно изменение на параграф 8: 

 

8. призовава за незабавно, пълно, прозрачно, надеждно и безпристрастно разследване на 

смъртта на азербайджанския блогър и активист Мехман Галандаров, настъпила на 28 април 

2017 г. по време на задържането му под стража от азербайджанските органи; 

 

3. Пакистан, и по-специално положението на защитниците на правата на 

човека и смъртното наказание 

Предложения за резолюции: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-
0427/2017, B8-0429/2017 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0419/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, 

EFDD) 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 9 § оригинален 

текст 

поотд. +  

След § 8 2 ECR ЕГ + 222, 213, 178 

След съображение З 1 ECR ЕГ + 224, 210, 182 

Съображение К § оригинален 

текст 

поотд. +  

Съображение Л § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: съображения К, Л, §§ 8, 9 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 3 
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1-ва част "изразява съжаление относно връщането назад в Пакистан що се отнася до 

зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава, и по-

специално увеличаването на извънсъдебните екзекуции и сплашването на 

журналисти, защитници на правата на човека, НПО и критици на 

правителството и използването на насилие срещу тях; припомня задълженията 

на пакистанското правителство за гарантиране на зачитането на основните 

права;" 

2-ра част "приветства приемането от страна на Пакистан на план за действие в областта 

на правата на човека и призовава за това той да доведе до осезаем напредък;" 

3-та част "предупреждава във връзка с това, че ЕС ще бъде изключително обезпокоен, 

ако активисти продължават да стават жертва на подобни практики и не се 

осъществява напредък;" 
 

 

4. Положението с правата на човека в Индонезия 

Предложения за резолюции: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-
0430/2017, B8-0431/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0424/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 13 
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1-ва част "приветства спирането на екзекуциите на лица, осъдени на смърт за трафик на 

наркотици, в очакване на преразглеждане на тяхното дело; настоятелно 

призовава правителството на Индонезия да продължи да спира всички подобни 

екзекуции и да преразгледа делата в съответствие с международните 

стандарти;" 

2-ра част "призовава за незабавно възстановяване на мораториума върху прилагането на 

смъртното наказание с оглед на премахване на смъртното наказание;" 
 

 

5. Прилагането на Европейския фонд за стратегически инвестиции 

Доклад: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 1 2 ENF ПГ - 88, 521, 8 

След § 1 3 EFDD ПГ - 90, 460, 66 

След § 4 4 EFDD ПГ - 90, 450, 80 

След § 17 5 EFDD ПГ - 112, 479, 28 

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

След § 22 6 EFDD ПГ - 129, 447, 45 

След § 48 7 EFDD ПГ - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

След § 57 8 EFDD ПГ - 111, 467, 42 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 477, 105, 35 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: изменение 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 22 
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6. Европейска програма за икономика на споделянето 

Доклад: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

7 ENF ПГ - 61, 553, 1 

След § 37 1 комисия 

EMPL 

 +  

След § 38 2 комисия 

EMPL 

ЕГ - 306, 308, 2 

3 комисия 

EMPL 

ЕГ + 320, 295, 3 

4 комисия 

EMPL 

 -  

§ 56 5 комисия 

ITRE 

 -  

След § 56 6 комисия 

ITRE 

 -  

гласуване: комисия IMCO, резолюция (целия 

текст) 

ПГ + 510, 60, 48 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 7 
 

 

7. Онлайн платформите и цифровият единен пазар 

Доклад: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ECR  -  

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 36 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 37 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 39 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 58 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

§ 59 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 61 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 75 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

Съображение З § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: комисия ITRE, IMCO, резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 393, 146, 74 

 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП съображение З, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП: 
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§ 27 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "призовава държавите членки да 

разработят нови механизми за защита, когато това е необходимо, за да 

гарантират подходящо обхващане на работниците и служителите на онлайн 

платформи" 

2-ра част тези думи 

 
§ 29 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "отбелязва, че настоящият режим на 

ограничена отговорност на посредниците в ЕС е един от основните въпроси, 

повдигани от определени участници в текущия дебат относно онлайн 

платформите", "поради това счита, че режимът на отговорност следва да бъде 

допълнително разяснен, тъй като е основен стълб на цифровата икономика на 

ЕС" и "като припомня, че платформите, които не играят неутрална роля, както 

е определено в Директивата за електронната търговия, не могат да претендират 

за освобождаване от отговорност;" 

2-ра част "отбелязва, че настоящият режим на ограничена отговорност на посредниците 

в ЕС е един от основните въпроси, повдигани от определени участници в 

текущия дебат относно онлайн платформите" 

3-та част "поради това счита, че режимът на отговорност следва да бъде допълнително 

разяснен, тъй като е основен стълб на цифровата икономика на ЕС" 

4-та част "като припомня, че платформите, които не играят неутрална роля, както е 

определено в Директивата за електронната търговия, не могат да претендират 

за освобождаване от отговорност;" 

 
§ 33 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "отбелязва текущата работа по 

Директивата за аудио-визуалните медийни услуги и намерението на Комисията 

да предложи мерки за платформите за споделяне на видеоклипове с цел защита 

на малолетните и непълнолетните лица и премахването на съдържание, 

свързано с подбуждането към омраза" и "отбелязва липсата на указване на 

съдържание, свързано с подбуждането към тероризъм" 

2-ра част "отбелязва текущата работа по Директивата за аудио-визуалните медийни 

услуги и намерението на Комисията да предложи мерки за платформите за 

споделяне на видеоклипове с цел защита на малолетните и непълнолетните 

лица и премахването на съдържание, свързано с подбуждането към омраза" 

3-та част "отбелязва липсата на указване на съдържание, свързано с подбуждането към 

тероризъм" 

 
§ 36 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "и да провери възможността за 

законодателна намеса" 

2-ра част тези думи 

 
§ 37 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "регулаторни мерки, допълнени от" 

2-ра част тези думи 

 
§ 38 

1-ва част "приветства кодекса за поведение относно незаконния език на омразата онлайн, 

договорен през 2016 г. и подкрепен от Комисията" 

2-ра част "и изисква от Комисията да разработи подходящи и разумни средства за онлайн 

платформите за откриване и отстраняване на незаконни стоки и незаконно 

съдържание;" 
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§ 39 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "що се отнася до собствеността върху 

данните;" 

2-ра част тези думи 

 
§ 58 

1-ва част Целият текст с изключение на думите: "извърши оценка на необходимостта от 

критерии и прагове, определящи условията, при които онлайн платформите 

могат да бъдат подложени на допълнителен пазарен надзор, и да" 

2-ра част: тези думи 

 
§ 59 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "подчертава, че правата на авторите и 

творците трябва да бъдат защитени също и в цифровата ера, и припомня 

значението на творческия сектор за заетостта и икономиката в ЕС", "като 

например доставчиците на интернет услуги" и "активни" и "за да осигурят 

проследимост" 

2-ра част: "подчертава, че правата на авторите и творците трябва да бъдат защитени също 

и в цифровата ера, и припомня значението на творческия сектор за заетостта и 

икономиката в ЕС" 

3-та част: "като например доставчиците на интернет услуги" 

4-та част "активни" 

5-та част: "за да осигурят проследимост" 

 
§ 61 

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

здравето и безопасността на потребителите, които трябва да са наясно със 

съществуването на незаконна търговия с фалшифицирани стоки" и "че 

преразглеждането на" 

2-ра част: "не само за дружествата, но и за здравето и безопасността на потребителите, 

които трябва да са наясно със съществуването на незаконна търговия с 

фалшифицирани стоки" 

3-та част: "че преразглеждането на" 

 
§ 68 

1-ва част: "приветства действията на Комисията за по-добро прилагане на конкурентното 

право в цифровия свят и подчертава необходимостта Комисията да взема 

своевременни решения по делата в областта на конкуренцията, с оглед на 

бързия темп на развитие на цифровия сектор" 

2-ра част: "отбелязва обаче, че в някои отношения конкурентното право на ЕС трябва да 

се адаптира към света на цифровите технологии, за да бъде пригодно за целта;" 

 
§ 75 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: "да станат световни лидери и ... в тази 

нова, конкурентоспособна в световен мащаб икономика" 

2-ра част: тези думи 
 

8. Хуманитарното положение в Йемен 

Предложения за резолюции: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-

0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-0407/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 11 1 GUE/NGL ПГ - 191, 258, 154 

След § 11 5 Verts/ALE ПГ - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE ПГ - 163, 258, 181 

След съображение А 2 Verts/ALE ПГ - 162, 238, 202 

След съображение И 3 Verts/ALE ПГ - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE ПГ - 171, 239, 189 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: изменение 1 
 

Разни: 

Бранислав Шкрипек (групата ECR) е също сред подписалите предложението за обща резолюция 

RC-B8-0407/2017. 
 

 

9. Статут и финансиране на европейските политически партии и фондации 

Предложения за резолюции: B8-0405/2017, B8-0406/2017 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0405/2017 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD ПГ - 38, 470, 68 

След § 2 7 EFDD ПГ - 120, 432, 16 

След съобр. Б 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD ПГ - 104, 450, 23 

5 EFDD ПГ - 136, 424, 13 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 409, 134, 25 

Предложение за резолюция B8-0406/2017 (EFDD) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 4, 5, 6, 7, окончателно гласуване B8-0405/2017 

 окончателно гласуване B8-0406/2017 

 


