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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 във Виетнам, по-специално случаят на Нгуен Ван Хоа 

Предложения за резолюции: B8-0685/2017, B8-0687/2017, B8-0688/2017, B8-0690/2017, B8-
0693/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0685/2017 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0685/2017  ECR  ↓  

B8-0687/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0688/2017  S&D  ↓  

B8-0690/2017  ALDE  ↓  

B8-0693/2017  PPE  ↓  

 

 

2. Камбоджа: забрана на опозицията 

Предложения за резолюции: B8-0686/2017, B8-0689/2017, B8-0692/2017, B8-0694/2017, B8-
0696/2017, B8-0697/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0686/2017 

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

§ 12 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0686/2017  ECR  ↓  

B8-0689/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0692/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0694/2017  S&D  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0696/2017  ALDE  ↓  

B8-0697/2017  PPE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 12 
 

3. Ел Салвадор: случаите на жени, съдебно преследвани заради спонтанен 

аборт 

Предложения за резолюции: B8-0691/2017, B8-0695/2017, B8-0695/2017, B8-0698/2017, B8-
0699/2017, B8-0701/2017, B8-0702/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0691/2017 

(PPE, ECR) 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 244, 282, 18 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0695/2017 

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

съображение В ЕГ + устна промяна 

388, 124, 73 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0702/2017  PPE  ↓  

B8-0691/2017  ECR  ↓  

B8-0695/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0698/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0699/2017  ALDE  ↓  

B8-0701/2017  S&D  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: окончателно гласуване (RC-B8-0691/2017) 
 

Разни 
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Ангелика Млинар (групата ALDE) е също сред подписалите общото предложение за 

резолюция RC-B8-0695/2017. 

 

Моли Скот Кейто представи следното устно изменение на съображение В: 

„В. като има предвид, че от 2000 г. насам най-малко 120 жени в Ел Салвадор са подложени на 

съдебно преследване поради аборт или убийство в случаи, когато е настъпила фетална смърт 

през последните месеци от бременността, като 26 от тях са осъдени за убийство, а 23 осъдени 

за аборт, и всички тези осъдени лица изтърпяват изключително дълги присъди, въпреки че не са 

извършили престъпление съгласно международните стандарти; като има предвид, че повечето 

от тези жени са млади, бедни, с ограничено образование и от отдалечени общности; като има 

предвид, че понастоящем има две висящи дела, които са на етап на разследване; като има 

предвид, че след като въпросната жена е прекарала последните десет години в затвора, делото 

на Теодора дел Кармен Васкес е било преразгледано от Втория съдебен трибунал на 13 

декември 2017 г. и обжалването ѝ отхвърлено а присъдата на Евелин Беатрис Ернандес Крус е 

била потвърдена през октомври 2017 г.“ 

 
 

4. Решение за започване на междуинституционални преговори: Изпълнението 

на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар, за 

установяване на процедура за нотификация за разрешителни режими и 

изисквания, свързани с услугите, и за изменение на Директива 2006/123/ЕО и 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно административно сътрудничество 

посредством Информационната система за вътрешния пазар ***I 

Доклад: Sergio Gutiérrez Prieto (A8-0396/2017) 

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

бележки 

гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ + 444, 164, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD, 

GUE/NGL, ENF: 

окончателно гласуване 

 

Разни 

Гласуването беше поискано от групите GUE/NGL, Verts/ALE и EFDD (съгласно член 69в от 

Правилника за дейността). 
 

 

5. Положението в Афганистан 

Предложения за резолюции: B8-0678/2017, B8-0679/2017, B8-0680/2017, B8-0681/2017, B8-
0682/2017, B8-0683/2017, B8-0684/2017 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0678/2017 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0678/2017  PPE  ↓  

B8-0679/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0680/2017  EFDD  ↓  

B8-0681/2017  ALDE  ↓  

B8-0682/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0683/2017  ECR  ↓  

B8-0684/2017  S&D  ↓  

 

 

6. Положението на хората от общността рохингия 

Предложения за резолюции: B8-0668/2017, B8-0669/2017, B8-0670/2017, B8-0671/2017, B8-
0672/2017, B8-0673/2017, B8-0674/2017 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0668/2017 

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

§ 4 1 Verts/ALE  +  

§ 17 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 24 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0668/2017  ECR  ↓  

B8-0669/2017  ALDE  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0670/2017  PPE  ↓  

B8-0671/2017  EFDD  ↓  

B8-0672/2017  S&D  ↓  

B8-0673/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0674/2017  GUE/NGL  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 17, 24 
 

 

7. Прилагане на директивата относно борбата със сексуалното насилие и със 

сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография 

Доклад: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0368/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 9 1 GUE/NGL  -  

след § 9 2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL разд.   

1 +  

2 -  

§ 10 4 GUE/NGL  -  

§ 11 5 GUE/NGL  -  

§ 23 6 GUE/NGL  -  

§ 28 7 GUE/NGL  +  

§ 29 8 GUE/NGL  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 597, 6, 20 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

изменение 3 
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1-ва част: „припомня на Комисията, че ограниченията върху онлайн съдържанието 

трябва да се основават на закона, да са ясно определени, пропорционални, 

легитимни и преследващи ясна цел;“ 

2-ра част: „счита следователно, че всякакви мерки, определени от държавите членки с 

цел наблюдение на услуги, като например платформите за споделяне на 

видеоклипове, следва да бъдат ограничени до защита на малолетните и 

непълнолетните лица от материали, съдържащи сексуално насилие, и онлайн 

фишинг;“ 
 

 

8. Разискванията в комисията по петиции през 2016 г. 

Доклад: Notis Marias (A8-0387/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 2 3 EFDD разд.   

1 +  

2/ЕГ - 200, 391, 23 

§ 4 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 14 4 EFDD ПГ - 231, 390, 2 

след § 16 18 PPE ПГ - 202, 399, 21 

§ 19 8 S&D  +  

§ 22 5 EFDD  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 375, 228, 19 

след § 22 6 EFDD ПГ + 337, 276, 9 

7 EFDD разд.   

1/ПГ + 374, 184, 65 

2/ПГ - 209, 392, 22 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

11 Verts/ALE ПГ - 284, 336, 4 

§ 25 12 Verts/ALE  -  

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 26 13 Verts/ALE ПГ + 347, 271, 7 

§ 29 17з PPE ПГ - 292, 299, 30 

след съображение Й 1 EFDD разд.   

1 +  

2 -  

съображение М 14 PPE ПГ - 250, 321, 54 

9 Verts/ALE  +  

съображение Н 10 Verts/ALE ЕГ + 323, 278, 17 

съображение О § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

съображение У § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след съображение Ф 15 PPE ЕГ - 275, 326, 20 

съображение Ч 2 EFDD ЕГ - 284, 339, 0 

съображение АБ 16з PPE  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 356, 206, 61 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменения 11, 13, 14, 17, 18 

EFDD: изменения 4, 6, 7, 14, 18 

PPE: изменение 17 
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Искания за  гласуване поотделно 

Verts/ALE: § 4, съображение О 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 25 

1-ва част: „подчертава разнообразието от теми, повдигнати в петициите, от вътрешния 

пазар, правосъдието, енергетиката и транспорта до основните права, 

здравеопазването, правото в областта на околната среда, уврежданията и 

хуманното отношение към животните и различните последици от Брексит за 

гражданите;“ 

2-ра част: „подчертава увеличаването с 10% на броя на петициите, получени през 2016 г. 

(1 569), и призовава европейските институции да осигурят достатъчно 

персонал за службите, отговорни за обработването на петициите, по-специално 

секретариата на комисията по петиции;“ 

 
съображение У 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите:  „и за лицата, които са ги подкрепили“ 

2-ра част: тези думи 

 

Verts/ALE: 

§ 5 

1-ва част: „продължава да разглежда като особено важно задължение да се следи 

обявяването на недопустимите или необоснованите петиции за недопустими 

или приключени да става в срок, който не е непропорционално дълъг;“ 

2-ра част: „в този контекст подчертава необходимостта недопустимостта или 

приключването на дадена петиция поради необоснованост да бъдат старателно 

обяснявани на вносителя на петицията;“ 

 

S&D: 

съображение О 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „бързо“, „за да не се утежнява работата 

на комисията“, „административната“ 

2-ра част: тези думи 

 

ALDE: 

изменение 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „пълна“ 

2-ра част: тази дума 

 
изменение 3 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „пълна“ 

2-ра част: тази дума 

 
изменение 7 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „пълната“ и „пълният“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „изразява съжаление, че Комисията не взе 

надлежно под внимание неотдавнашната работа по една незаконодателна 

резолюция относно Европейската гражданска инициатива, по-специално 

становището на комисията по петиции, като по този начин не спази напълно 

Междуинституционалното споразумение;“ 
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2-ра част: тези думи 
 

 

9. Европейска стратегия за мобилност с ниски емисии 

Доклад: Bas Eickhout (A8-0356/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 18 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 20 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 482, 112, 23 

2/ПГ + 423, 161, 33 

§ 23 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 312, 278, 17 

§ 45 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 46 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 81 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 85 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 305, 299, 10 

2/ПГ - 286, 293, 23 

§ 86 § оригинален 

текст 

ПГ + 300, 299, 12 

§ 89 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 310, 278, 9 

§ 93 § оригинален 

текст 

ПГ - 232, 339, 30 

§ 110 2 Verts/ALE  +  

§ 113 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 115 3 Verts/ALE  +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 133 4 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 301, 249, 25 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: §§ 20, 85 

S&D: §§ 20, 85, 86, 93 

Verts/ALE: §§ 85, 86 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 23, 45, 46, 81, 85, 86, 89, 113 

Verts/ALE: § 93 

ECR: §§ 18, 20, 23, 81, 85, 86 

S&D: § 93 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 20 

1-ва част: „приветства усилията на Комисията за разработване на стандарти за 

оперативно съвместими електронни системи за събиране на пътни такси в ЕС, 

както и предстоящото преразглеждане на Директивата за евровинетката,“ 

2-ра част: „която следва да включва пътно таксуване според разстоянието и 

разграничаване въз основа на емисиите на CO2, а също и възможността за 

разграничаване въз основа на осъвременените стандарти „Евро“; счита, че 

разширяване на таксуването според разстоянието следва да обхваща всички 

пътнически автомобили и ванове, като същевременно позволява известна 

гъвкавост за отдалечените и рядко населените области;“ 

 

Verts/ALE: 

§ 85 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „до 2035 г.“ 

2-ра част: тези думи 

 


