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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. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията: заявление EGF/2017/004 IT/Almaviva 

Доклад: Daniele Viotti (A8-0346/2017) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП  и 3/5 
от изразения вот) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 579, 79, 15 

 

 

2. В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите 

в ЕС 

Доклад: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 593, 39, 53 

 

 

3. Териториалните типологии ***I 

Доклад: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

1 комисия ПГ + 639, 37, 6 

 

 

 

4. Признаването на професионалните квалификации за вътрешно 

корабоплаване ***I 

Доклад: Gesine Meissner (A8-0338/2016) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно 

споразумение 

131 комисия ПГ + 609, 32, 44 

 

 

 

5. Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на 

законодателството за защита на потребителите ***I 

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0077/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

151 комисия ПГ + 591, 80, 15 

Проект на законодателен акт 

целия текст 151СЧ комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от компетентната 

комисия - гласуване 

"ан блок" 

1-16 

18-65 

66PC 

67PC 

68-133 

137-

150 

комисия  ↓  

член 8, § 2, буква ж 151СЧ комисия  ↓  

66СЧ = 

153 = 

комисия 

Verts/ALE 

 ↓  

член 8, § 2, буква л) 156 EFDD  ↓  

151СЧ комисия  ↓  

66СЧ = 

154 = 

комисия 

Verts/ALE 

 ↓  

член 8, § 2, буква н) 151СЧ комисия  ↓  

66СЧ = 

157 = 

комисия 

EFDD 

 ↓  

член 8, § 2, буква о) 151СЧ 

з 

комисия  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

66СЧ = 

158 = 

комисия 

EFDD 

 ↓  

член 9, след § 1 67СЧ = 

155 = 

комисия 

Verts/ALE 

 ↓  

член 9, § 4, буква ж, 

подточка i) 

151СЧ Verts/ALE поотд. ↓  

член 9, § 4, буква ж, 

след подточка iii) 

151СЧ Verts/ALE разд.   

1 ↓  

2 ↓  

член 35, § 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

член 47, заглавие 151СЧ 

з 

комисия  ↓  

134 = 

159 = 

комисия 

EFDD 

 ↓  

член 47, § 1, уводна 

част 

151СЧ 

з 

комисия  ↓  

135 = 

160 = 

комисия 

EFDD 

 ↓  

член 47, след § 1 151СЧ комисия  ↓  

136 = 

161 = 

комисия 

EFDD 

 ↓  

съображение 12 17 = 

152 = 

комисия 

Verts/ALE 

 ↓  

151СЧ комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: изм. 151, член 9, § 4, буква ж, подточка i) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изм. 151, член 9, § 4, буква ж) след подточка iii) 
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1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „трета страна или друг“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 35, § 4 (предложение на Комисията) 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „или да предприемат други действия“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

6. Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на 

регионите за справяне с демографските промени 

Доклад: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 506, 103, 77 

 

 

 

7. План за действие относно финансовите услуги на дребно 

Доклад: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 489, 126, 64 

 


