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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. Споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Ливан:  

участие на Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в 

Средиземноморския регион (PRIMA) *** 

Препоръка: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 628, 27, 22 

 

 

 

2. Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и 

Мавриций: възможности за риболов и финансови средства *** 

Препоръка: Norica Nicolai (A8-0053/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 618, 49, 15 

 

 

 

3. Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски 

преференции за селскостопански продукти *** 

Препоръка: Tiziana Beghin (A8-0126/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 652, 10, 22 

 

 

 

4. Европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури 

Доклад: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018) 

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

бележки 

едно гласуване ПГ + 542, 33, 109 
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5. Включване на емисиите и поглъщанията на парникови газове от 

земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в 

рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. ***I 

Доклад: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

66 комисия ПГ + 574, 79, 32 

 

 

6. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в 

изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото 

споразумение ***I 

Доклад: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

67 комисия ПГ + 343, 172, 170 

 

 

7. Статут и финансиране на европейските политически партии и на 

европейските политически фондации ***I 

Доклад: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

17 комисия ПГ + 561, 89, 36 

Проект на законодателен акт 

Целият текст 17СЧ комисия  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1-6                

9-16 

комисия  ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 1 

Регламент (ЕС, 

Евратом) 

№ 1141/2014 

Член 3 – параграф 1 

– буква б – алинея 1 

19 EFDD ПГ ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 2 

Регламент (ЕС, 

Евратом) 

№ 1141/2014 

Член 17 – параграф 4 

23з EFDD ПГ ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 4 

Регламент (ЕС, 

Евратом) 

№ 1141/2014 

Член 19 – параграф 1 

– алинея 1 – тире 1  

20 EFDD ПГ ↓  

7 =  

17СЧ = 

комисия ПГ ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 4 

Регламент (ЕС, 

Евратом) 

№ 1141/2014 

Член 19 – параграф 1 

– алинея 1 – тире 2 

21 EFDD ПГ ↓  

8 комисия ПГ ↓  

17СЧ комисия  ↓  

Член 1 – алинея 1 – 

точка 4 

Регламент (ЕС, 

Евратом) 

№ 1141/2014 

Член 19 – параграф 1 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

член 2, § 1 22 EFDD ПГ ↓  

17СЧ комисия  ↓  

след съображение 1 18 EFDD ПГ ↓  

съображение 4 24 EFDD ПГ ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ оригинален 

текст 

ПГ ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменения 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

GUE/NGL: изменения 7, 8, 23; съображение 4; член 1, § 1, точка 4 
 

Разни 

Поправка към изменение 3: DE, EN, IT, MT, PT, SK, SL 
 

 

8. Енергийни характеристики на сградите ***I 

Доклад: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017) 

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 

87 EFDD ПГ - 42, 604, 35 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

88 комисия ПГ + 546, 35, 96 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 87 
 

 

9. Прилагане на Седмата програма за действие за околната среда 

Доклад: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 363, 299, 16 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 421, 255, 4 

§ 13 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 17 3 PPE  -  

§ 20 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 27 4 PPE ЕГ - 294, 376, 9 

след § 32 5 PPE  -  

§ 38 2 ECR  -  

§ оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 377, 303, 2 

след § 38 6 PPE  +  

§ 40 1 S&D  +  

§ 44 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 367, 303, 15 

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 367, 316, 2 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 583, 35, 68 

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 13, 20, 38 
 

Искания за разделно гласуване 
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PPE: 

§ 7 

1-ва част: „изразява съжаление, че подцелта за постигане на добро качество на 

състоянието на басейните от повърхностни води до 2020 г. няма да бъде 

постигната“ 

2-ра част: „поради натиска, който оказват замърсяването, интервенциите върху 

морфологията на водните пътища и пренасочването на големи количества вода 

за производството на електроенергия във водноелектрически централи;“ 

 
 

§ 12 

1-ва част: Целият текст с изключение на: „както и спазването на принципа на 

предпазливост при липсата на достатъчно научни данни;“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 23 

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

2-ра част: тази дума 

 
§ 44 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като ... създадат зони, в които е 

забранено водата да се използва за водноелектрически централи, както и като 

гарантират поддържането на екологичните потоци по протежение на реките“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 46 

1-ва част: „призовава държавите членки и Комисията да засилят приемането на решения 

за екологичните предизвикателства, особено когато съществуват технически 

решения, които все още не са напълно разгърнати“ 

2-ра част: „като например намаляване на амоняка в селското стопанство;“ 
 

 

10. Равенството между половете в медийния сектор в ЕС 

Доклад: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 13 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 355, 322, 1 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 22 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 23 3 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§ 26 4 повече от 76 

членове на 

ЕП 

 +  

§27 2 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 318, 352, 6 

след § 32 5 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ - 301, 346, 30 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 97, 56 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП: 

§ 22 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП: 

изменение 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „задължения за“ и „чрез задължителни 

мерки“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 6 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „включително квоти,“ 

2-ра част: тези думи 
 

11. Овластяване на жените и момичетата чрез цифровия сектор 

Предложение за резолюция: B8-0183/2018 

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

бележки 

Предложение за резолюция  

B8-0183/2018 (комисия FEMM) 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

 +  
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12. Прилагане на Инструмента за сътрудничество за развитие, Инструмента за 

хуманитарна помощ и Европейския фонд за развитие 

Доклад: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 523, 73, 78 

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 32 

13. Засилване на устойчивостта на обслужването на дълга от развиващите се 

държави 

Доклад: Charles Goerens (A8-0129/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 340, 282, 46 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 638, 16, 21 

2/ПГ + 362, 300, 11 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 328, 324, 16 

§ 36 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ЕГ + 416, 227, 29 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Ш § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 384, 253, 27 

 

Искания за поименно гласуване 

ALDE: § 27 
 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП: 

съображение Ш 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП: 

§ 24 

1-ва част: „призовава държавите членки и други държави кредитори да осигурят повече 

финансови средства за инвестиции в ЦУР и да поддържат дългогодишното си 

обещание да предоставят 0,7% от своя брутен национален доход като 

официална помощ за развитие; призовава ги да предоставят финансирането 

под формата на безвъзмездни средства вместо на заеми в случаите, когато 

докладите за оценка сочат, че влошаването на състоянието на публичните 

финанси трайно възпрепятства постигането на ЦУР;“ 

2-ра част: „настоятелно призовава освен това държавите кредитори да установят 

новаторски и диверсифицирани нови източници на финансиране за 

постигането на ЦУР, като такса върху сделките в чуждестранна валута и такса 

върху финансовите трансакции, които ще допринасят за устойчивостта на 

обслужването на дълга на всяка държава, особено при финансова криза;“ 

 
§ 27 

1-ва част: „одобрява принципите, определени от Конференцията на ООН за търговия и 

развитие, на отговорна политика на кредитиране, които извеждат на преден 

план по-специално споделената отговорност на кредиторите и 

кредитополучателите (принципи на УНКТАД относно отговорното отпускане и 

вземане на държавни заеми), както и необходимостта от парламентарен 

контрол, който е от първостепенно значение при операциите за публично 

финансиране, и призовава Европейския съюз да подкрепи прилагането на тези 

принципи;“ 

2-ра част: „счита, че принципите на УНКТАД относно отговорното отпускане и вземане 

на държавни заеми следва да получат статут на правно обвързващи 

инструменти с изпълнителна сила;“ 

 
§ 29 

1-ва част: „подчертава необходимостта от договаряне на международни задължителни 

правила относно „омразните“ и незаконните дългове; счита следователно, че 

преструктурирането на дълга следва да се подкрепя от независим одит на 

дълга, благодарение на който да се разграничат незаконните и 

„омразните“ заеми от другите заеми;“ 

2-ра част: „подчертава, че незаконните и „омразните“ заеми следва да бъдат отменени;“ 

 
§ 32 
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1-ва част: „подчертава, че всяка криза с дълга трябва да се преодолява справедливо, бързо 

и устойчиво чрез създаването на международен механизъм за 

преструктуриране на дълга, който се основава на пътната карта на УНКТАД 

относно преструктурирането на държавен дълг“ 

2-ра част: „и т.нар. идея на комисията Стиглиц за създаване на международен съд за 

преструктуриране на дълг;“ 
 

 

14. Укрепване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в 

ЕС 

Доклад: Marc Joulaud (A8-0138/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF ПГ - 81, 566, 13 

гласуване: резолюция на комисията REGI  

(целия текст) 

ПГ + 506, 71, 45 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 1 

 


