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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. Свобода на словото в Судан, и по-специално случаят на Мохамед Зин  

ал-Абидин 

Предложения за резолюция: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-
0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция  RC-B8-0634/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

след § 2 7 GUE/NGL ПГ - 115, 447, 34 

след § 6 6 GUE/NGL ПГ - 97, 500, 9 

след § 8 3 Verts/ALE ПГ - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE ПГ - 94, 497, 16 

след съображение Н 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL ПГ - 103, 463, 42 

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 3, 4 

GUE/NGL изменения 5, 6, 7 
 

 

2. Терористични нападения в Сомалия 

Предложения за резолюция: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-
0635/2017 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0600/2017  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE) 

след § 2 2 GUE/NGL ПГ - 98, 461, 50 

след § 4 3 GUE/NGL ПГ - 253, 348, 8 

след съображение Г 1 GUE/NGL ПГ - 102, 481, 27 

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3 
 

 

3. Мадагаскар 

Предложения за резолюция: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-
0646/2017, B8-0647/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0641/2017  

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

след § 2 1 GUE/NGL  -  

след § 10 2 GUE/NGL ЕГ - 246, 349, 6 

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, 

компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е 

подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от 

лице без гражданство (преработен текст) 

Доклад: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

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

бележки 

Гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ + 390, 175, 44 

 

Искания за поименно гласуване 

ECR: Решение за започване на междуинституционални преговори 
 

Разни 

Гласуването беше поискано от членове на ЕП, достигащи средния праг (в съответствие с 

член 69в от Правилника за дейността). 
 

 

5. Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и 

сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (одобрение) *** 

Препоръка: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 511, 57, 40 
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6. Споразумение за партньорство по въпросите на отношенията и 

сътрудничеството между ЕС и Нова Зеландия (резолюция) 

Доклад: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 2 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 473, 57, 79 

 

Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. Стратегията ЕС - Африка:  стимул за развитието 

Доклад: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 368, 210, 26 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 419, 97, 85 

 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП 

§ 57 

1-ва част: „отново отправя призив за насърчаване на законната миграция в съответствие с 

препоръките на плана за действие от Валета;“ 

2-ра част: „подчертава освен това, че помощта за развитие не следва да се обвързва с 

условия за сътрудничество в областта на миграцията;“ 
 

 

8. Дейността на Европейския омбудсман през 2016 г. 

Доклад: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  



P8_PV(2017)11-16(VOT)_BG.docx 6 PE 613.723 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

6 Verts/ALE разд.   

1/ЕГ + 364, 239, 1 

2 -  

след § 14 2 EFDD ПГ - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

след § 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE разд.   

1/ПГ + 570, 25, 14 

2 +  

след § 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

след § 29 9 Verts/ALE разд.   

1/ПГ + 379, 199, 26 

2/ПГ - 155, 430, 18 

след § 33 10 Verts/ALE ЕГ + 312, 259, 36 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 501, 28, 72 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 2 

ENF: изменения 8 (1-ва част), 9 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изменение 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „или липсата на убедителни резултати“ 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 9 
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1-ва част: „приканва Омбудсмана да продължи да разследва практиките в рамките на 

агенциите на ЕС, с особен акцент върху Европейския орган за безопасност на 

храните и Европейската агенция по химикали по отношение на „Досиетата за 

Монсанто“ и върху евентуалните последици по отношение на поверителността, 

конфликта на интереси“ 

2-ра част: „и репутацията им като цяло;“ 

 

ENF: 

изменение 8 

1-ва част: „приветства практическите препоръки на Омбудсмана относно 

взаимодействието на длъжностните лица с лобистите; настоятелно призовава 

Омбудсмана да популяризира тези препоръки сред членовете на персонала във 

всички институции на ЕС чрез образователни обучения, семинари и свързани 

подкрепящи мерки и призовава всички институции на ЕС да прилагат Кодекса 

на Омбудсмана за добро поведение на администрацията и мерките за 

прозрачност съгласно Рамковата конвенция на ООН за контрол на тютюна; 

призовава отново за ефективно актуализиране на Кодекса за добро поведение 

на администрацията“ 

2-ра част: „чрез приемане на обвързващ регламент по въпроса през настоящия 

парламентарен мандат;“ 
 

 

9. Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда 

(ПИПООС) 

Предложение за резолюция: B8-0590/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0590/2017 

(комисия ENVI) 

§ 14 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 396, 200, 9 

§ 25 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 26 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 352, 242, 10 

гласуване: резолюция (целият текст)  +  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране 

на създаването на работни места и на растежа 
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Доклад: Javi López (A8-0340/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 479, 56, 67 

2/ПГ + 280, 277, 44 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 267, 305, 30 

§ 7 § оригинален 

текст 

поотд. -  

§ 8 § оригинален 

текст 

ПГ + 292, 262, 49 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 432, 140, 30 

2/ПГ + 271, 323, 4 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 18 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 300, 292, 9 

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 476, 102, 22 

2/ПГ - 236, 333, 29 

§ 35 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 439, 112, 42 

2/ПГ - 269, 309, 16 

§ 37 § оригинален 

текст 

поотд. -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 38 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 438, 135, 13 

2/ПГ + 284, 284, 11 

§ 39 § оригинален 

текст 

ПГ - 249, 313, 21 

§ 45 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 282, 280, 9 

§ 49 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 312, 262, 2 

§ 51 § оригинален 

текст 

ПГ - 254, 296, 24 

§ 60 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 520, 30, 27 

2/ПГ + 273, 214, 84 

§ 68 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 494, 60, 18 

2/ПГ + 287, 252, 33 

§ 72 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 531, 28, 12 

2/ПГ - 229, 314, 21 

§ 73 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 430, 75, 60 

2/ПГ + 289, 269, 10 

съображение Л § оригинален 

текст 

ПГ - 261, 267, 34 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение С § оригинален 

текст 

ПГ - 249, 269, 46 

гласуване: резолюция (целият текст) ПГ + 386, 102, 51 

 

Искания за поименно гласуване 

S&D: изменение 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, съображения Л, С 
 

Искания за  гласуване поотделно 

Членове на ЕП: §§ 7, 8, 37, 39, 51, съображения Л, С 
 

Искания за разделно гласуване 

Членове на ЕП 

§ 5 

1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки, според съответните си 

правомощия, да извършат оценка на изпълнението и резултатите от 

координацията на икономическата политика, като вземат предвид развитието 

на социалния напредък и социалната справедливост в ЕС; отбелязва, че 

Европейският семестър не е превърнал в приоритет постигането на тези цели и 

намаляването на неравенствата;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава Комисията да подобри процеса на координиране на 

политиката, за да наблюдава, предотвратява и коригира отрицателните 

тенденции, които биха могли да увеличат неравенствата и да отслабят 

социалния напредък или да окажат отрицателно въздействие върху социалната 

справедливост, чрез въвеждането на превантивни и корективни мерки, когато е 

необходимо;  счита, че конкретните политики, насочени към борбата с 

икономическите неравенства, следва да се вземат предвид и да се включат, 

където е уместно, в рамките на европейския семестър;“ 

 
§ 6 

1-ва част: „счита, че социалните мерки в някои случаи могат да бъдат разглеждани като 

мерки за временно облекчаване и следва да бъдат допълвани с икономически 

политики и социално отговорни структурни реформи, с цел постигане на 

положителен, дългосрочен и устойчив икономически растеж и намаляване в 

структурно отношение на тенденцията към неравенствата в средносрочен и 

дългосрочен план;“ 

2-ра част: „счита, че наборът от социални показатели в съвместния доклад за заетостта 

може да играе по-важна роля в европейския семестър, като „система за ранно 

предупреждение“ за прекомерни социални дисбаланси;“ 

 
§ 12 

1-ва част: „отново призовава за създаването на истински европейски стълб на социалните 

права, който насърчава по-голямото сближаване, като се вземе под внимание 

делът на правомощията, посочени в Договорите, и за изграждането на по-

дълбоко и по-справедливо социално измерение на ИПС“ 

2-ра част: „с необходимите законодателни, институционални и финансови средства, които 

да служат за гарантирането на социален напредък за гражданите на ЕС, както и 

условия на равнопоставеност, като следващ етап в процеса на европейската 

интеграция;  призовава Комисията да представи конкретна пътна карта за 

приключване на изграждането на социалното измерение на ИПС;“ 
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§ 13 

1-ва част: „призовава Комисията да увеличи усилията си за работа с държавите членки за 

постигането на всички цели на стратегията „Европа 2020“, включително 

намаляването на засегнатите от бедност и социално изключване лица с 

20 милиона, и да съгласува обхвата на стратегията „Европа 2020“ с Програмата 

за устойчиво развитие за периода до 2030 г, като по този начин също така 

включи сред своите цели борбата срещу неравенството и крайната бедност; 

призовава Комисията да продължи да отделя специално внимание на 

осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020““ 

2-ра част: “и да вземе предвид набора от водещи показатели на Евростат за „Европа 

2020“, също така и в рамките на процедурата на Европейския семестър и в 

специфичните за всяка държава препоръки;“ 

 
§ 20 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в размер на най-малко 21 милиарда 

евро“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 35 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „призовава държавите членки и 

Комисията да предложат общ подход във всички държави членки по 

отношение на въвеждането на схема за минимален доход, включително 

равнища на адекватност и начини за подобряване на липсата на възприемане от 

бенефициентите, с цел подкрепа за лицата с недостатъчен доход, осигуряване 

на равен достъп до висококачествени, достъпни в ценово отношение и 

интегрирани социални, здравни, образователни и развлекателни услуги, борба 

срещу бедността и насърчаване на социалната интеграция;“ и „региони“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 38 

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

2-ра част: тези думи 

 
§ 45 

1-ва част: „призовава за прилагането на политика за борба с дискриминацията, която да 

изпълнява ключова роля за гарантирането на равни възможности за заетост и 

за насърчаване на социалното приобщаване;“ 

2-ра част: „призовава държавите членки да деблокират разглеждането на директивата за 

борба с дискриминацията;“ 

 
§ 49 

1-ва част: „насърчава държавите членки да усъвършенстват своите социални системи 

(образование, здравеопазване, жилищно настаняване, пенсии и плащания) въз 

основа на високи социални стандарти,“ 

2-ра част: „с цел постигане на цялостна закрила за лицата, като се вземат предвид новите 

социални рискове и уязвими групи, възникнали в резултат от финансовите, 

икономическите, а след това и социалните кризи, с която трябваше да се 

справят държавите членки;“ 

 
§ 60 

1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да засилят борбата срещу 

бедността, по-специално сред децата, като си поставят цели за намаляване на 

детската бедност, като проучат възможностите за координирано изпълнение на 

Препоръката относно инвестициите в децата“ 
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2-ра част: „и чрез създаването на схема за гаранция за децата;“ 

 
§ 68 

1-ва част: „изразява загриженост във връзка с повишаването на равнището на бедност, 

особено сред жените, и относно факта, че от бедност са засегнати по-

специално самотни майки, млади жени и жени в напреднала възраст; посочва, 

че намаляването на равнищата на бедност с 20 милиона души до 2020 г. може 

да бъде постигнато чрез политики за борба срещу бедността и активни 

политики за пазара на труда, които са основават на интегрирането на принципа 

на равенство между половете, насочени предимно към повишаване и 

подпомагане на участието на жените на пазара на труда; отбелязва, че 

бедността продължава да бъде измервана с натрупан доход на домакинствата, 

което предполага, че всички членове на домакинството печелят еднакво и 

разпределят ресурсите поравно;“ 

2-ра част: „призовава за индивидуални права и за изчисления, които се основават на 

индивидуалните доходи, за да се разкрие действителният мащаб на бедността 

сред жените;“ 

 
§ 72 

1-ва част: „призовава Комисията и държавите членки да предприемат реални действия 

срещу избягването на данъци и данъчните измами като важно средство за 

намаляване на икономическите неравенства и подобряване на събирането на 

данъчни приходи в държавите членки; “ 

2-ра част: „призовава Комисията да подкрепи създаването на междуправителствен орган 

на ООН за данъчно сътрудничество и да постави началото на обсъждане 

относно създаването на европейски финансов регистър;“ 

 
§ 73 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „за здравеопазване, жилищно 

настаняване, социални услуги и услуги в областта на заетостта и 

образованието“ и „координация, сближаване и хармонизация, когато е 

приложимо“ 

2-ра част: тези думи 

 


