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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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 Определяне на периода за деветите преки всеобщи избори на представители 

в Европейския парламент * 

Доклад: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 492, 14, 24 

 

 

 График на месечните сесии на Парламента – 2019 г. 

Предложение на Председателския съвет:  

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

бележки 

Предложение на 

Председателския 

съвет 

Обявено за одобрено 

 

 

 Рамково споразумение между ЕС и Австралия *** 

Препоръка: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 482, 59, 33 

 

 

 

 Рамково споразумение между ЕС и Австралия (Резолюция) 

Доклад: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 500, 72, 22 

 

 

 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма *** 

Препоръка: Helga Stevens (A8-0131/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 544, 57, 10 

 

 

 

 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма 

(Допълнителен протокол) *** 

Препоръка: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 549, 56, 7 

 

 

 

 Опаковки и отпадъци от опаковки ***І 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

90 комисия ПГ + 533, 37, 57 

 

 

 

 Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори 

и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

35 комисия ПГ + 568, 42, 28 
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 Отпадъци ***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

253 комисия ПГ + 559, 42, 46 

Декларации на 

Комисията 

254 комисия  +  

 

 

 

 Депониране на отпадъци ***I 

Доклад: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

53 комисия ПГ + 580, 44, 37 

 

 

 

 Процедурни правила при докладването в областта на околната среда ***I 

Доклад: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

13 комисия ПГ + 639, 13, 17 

 

 

 

 Политика на етично поведение на Комисията, и по-специално назначаването 

на генералния секретар на Европейската комисия 

Предложение за резолюция: B8-0214/2018 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0214/2018 

(комисия CONT) 

§ 1 5 GUE/NGL 

Verts/ALE 

ПГ + 464, 205, 8 

8 ECR ЕГ - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  

след § 18 3 ENF ПГ - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § оригинален 

текст 

ПГ + 621, 60, 5 

след § 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ПГ - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ПГ - 289, 388, 4 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 459, 220, 6 

2/ПГ + 388, 266, 28 

3/ПГ + 627, 50, 6 

след § 22 2 ALDE  -  

4 ENF ПГ - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

след § 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 372, 304, 20 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

ПГ - 250, 435, 9 

16 ENF ПГ - 142, 542, 3 

след § 30 18 Verts/ALE ПГ - 196, 456, 42 

гласуване: резолюция (текстът като цяло)  +  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 3, 4, 16 

ALDE: §§ 20, 22 

GUE/NGL: изменения 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: изменения 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ALDE: § 20 

PPE: §§ 20, 27 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE, ALDE: 

§ 22 

1-ва част: „съзнава, че отмяната на благоприятен административен акт по принцип не е 

възможна поради правни ограничения“ с изключение на „по принцип“ 

2-ра част: „по принцип“ 

3-та част: „но въпреки това призовава Комисията да открие отново процедурата по 

назначаване на нов генерален секретар, за да даде възможността на други 

евентуални кандидати в рамките на европейската публична администрация да 

кандидатстват и по този начин да позволи по-широк избор сред потенциалните 

кандидати от същата функционална група и степен; призовава Комисията в 

бъдеще да провежда открити и прозрачни процедури за кандидатстване“ 
 

 

 Напредък по глобалните пактове на ООН за безопасна, организирана и 

законна миграция и относно бежанците 

Предложения за резолюция: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-0184/2018 

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

след § 4 2 GUE/NGL ПГ - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL ПГ - 44, 613, 18 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 5 4 GUE/NGL ПГ - 62, 610, 15 

§ 28 § оригинален 

текст 

ПГ + 510, 117, 69 

§ 32 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след съображение Е 1 GUE/NGL ПГ - 59, 606, 26 

съображение Л § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 529, 109, 55 

2 +  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 516, 137, 43 

Предложение за резолюция B8-0185/2018 

(комисия ENF) 

гласуване: резолюция (текстът като цяло)  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, окончателно гласуване (B8-0184/2018), съображение Л 
 

Искания за  гласуване поотделно 

GUE/NGL: § 32 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

съображение Л 

1-ва част: „като има предвид, че опитът е показал, че мигрантите допринасят 

положително за държавите, в които живеят, както и за своите държави на 

произход“ 

2-ра част: „като има предвид, че мигрантите допринасят за държавите, в които живеят, 

като плащат данъци и вливат около 85% от своите доходи в икономиките на 

тези държави; като има предвид, че през 2017 г. около 596 милиарда щатски 

долара са били прехвърлени чрез парични преводи в световен мащаб, като 450 

милиарда от тях са били изпратени в развиващи се държави, което превишава 

почти тройно сумата на официалната помощ за развитие“ 
 

 

 Изпълнение на инструментите на ЕС за външно финансиране: междинен 

преглед за 2017 г. и бъдеща структура за периода след 2020 г. 

Доклад: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 55 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE ПГ - 195, 344, 156 

след § 88 2 Verts/ALE ПГ - 131, 548, 13 

§ 89 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 92 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE ПГ - 207, 453, 39 

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 462, 82, 151 

 

Искания за поименно гласуване 
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Verts/ALE: изменения 1, 2, 3 
 

Искания за разделно гласуване 

ENF: 

§ 5 

1-ва част: „изразява загриженост, че ЕС и неговите инструменти са изправени пред 

значителни предизвикателства, сред които политически компромиси между 

подкрепата за ценностите и правата и краткосрочните интереси в областта на 

сигурността, появата на нови участници в областта на глобалното управление и 

международните финансови институции, както и множество придружени с 

насилие световни конфликти, в т.ч. нестабилност в държавите, които са 

непосредствени съседи на ЕС, както на изток, така и на юг“ 

2-ра част: „и все по-агресивната и настоятелна политика на Русия“ 

 
§ 6 

1-ва част: „отбелязва, че доверителните фондове на ЕС бяха създадени с цел справяне с 

първопричините за миграцията; изразява съжаление, че вноските от бюджета 

на ЕС в доверителните фондове на ЕС и в Механизма за бежанците в Турция 

понижиха цялостната съгласуваност, подкопаха дългосрочната визия и 

ограничиха въздействието на действията на Съюза“ 

2-ра част: „подчертава отново, че новите приоритети трябва да се финансират с нови 

бюджетни кредити“ 

3-та част: „изразява дълбоко съжаление, че не бяха проведени официални консултации с 

Парламента, нито беше потърсено неговото одобрение на нито един етап от 

процеса на вземане на решения във връзка с изявлението на Турция“ 

 
§ 24 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „незаконното анексиране на Кримския 

полуостров от Русия и конфликта в Източна Украйна“ 

2-ра част: тези думи 

 
§ 55 

1-ва част: „подчертава необходимостта от предоставяне на допълнителни финансови 

ресурси и обучение на организациите на гражданското общество; настоява, че 

са необходими спешни мерки за намаляване в още по-голяма степен на 

бюрократичната тежест и процедурните пречки, срещани от организациите на 

гражданското общество, и по-специално от местните организации на 

гражданското общество“ с изключение на думите „допълнителни финансови 

ресурси и“ 

2-ра част: „допълнителни финансови ресурси и“ 

3-та част: „призовава за създаването на специфични бюджетни редове, предназначени за 

изграждане на капацитет за организациите на гражданското общество, с цел 

подобряване на способността им да получават достъп до финансиране“ 

4-та част: „изразява съжаление, че въпросът за недостатъчното участие на организациите 

на гражданското общество в програмирането и изпълнението на външните 

инструменти не е повдигнат в доклада на Комисията за междинния преглед; 

призовава Комисията да предвиди по-стратегическо участие на организациите 

на гражданското общество във всички външни инструменти и програми, както 

го изискват Съветът и Парламентът;“ 

 
§ 89 

1-ва част: „изтъква отново, че е от съществено значение да се подкрепят и насърчават 

демокрацията и правата на човека в трети държави, включително да се 

защитават защитниците на правата на човека“ 
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2-ра част: „независимо от вмешателството на органите на трети държави“ 

 
§ 92 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „ромите, лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

 Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и 

пропорционалността 

Доклад: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 550, 70, 72 

 

 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

Доклад: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 426, 255, 12 

Предложение за резолюция 

§ 1 50 GUE/NGL ПГ - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D ЕГ - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30з EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D ЕГ - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D ЕГ + 355, 330, 6 

§ 51 6 Verts/ALE ЕГ - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36з EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, буква а) 40 EFDD  -  

след § 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41з EFDD  -  

§ 92 42з EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, буква б) 43 EFDD  -  

§ 99, буква в) 14 GUE/NGL  -  

§ 99, буква д) 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D ЕГ - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 132 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  

§ 135 63з S&D  -  

§ 136 64 S&D ЕГ - 247, 445, 3 

след § 152 65 S&D  -  

§ 175, уводна част 15 GUE/NGL  -  

§ 176 16з GUE/NGL  -  

след § 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, след буква ж) 66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  

§ 216 17з GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68з S&D  -  

§ 253, буква а) 69 S&D  -  

след § 262 2 ENF ПГ - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD ЕГ + 403, 284, 9 

след § 285 3 ENF ПГ - 82, 588, 12 

§ 288, буква а) 70 S&D ПГ - 322, 338, 10 

след § 290 4 ENF ПГ - 146, 536, 4 

§ 291, след буква а) 5 ENF ПГ - 147, 536, 4 

след § 292 19 GUE/NGL ПГ + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL ПГ + 367, 265, 59 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 294 71 S&D  +  

след § 296 7 Verts/ALE ЕГ - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD ПГ - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE ПГ + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL ПГ ↓  

§ 297 9 Verts/ALE ПГ + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D ПГ + 477, 211, 6 

след § 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL ПГ - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL ПГ + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

след съобр. Г 10 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 494, 171, 31 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: изменения 8, 9 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменение 1 

ENF: изменения 2, 3, 4, 5 

S&D: изменения 70, 72 
 

Искания за  гласуване поотделно 

EFDD: § 132 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 

 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща Комисията и изпълнителните агенции (Регламент (ЕО) № 58/2003, член 14, 

параграф 3, и Регламент (ЕО) № 1653/2004, член 66, параграф 2). 

 

Изменение 59 се заличава. 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: специални доклади на Сметната палата в рамките на 

освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на 

бюджета за финансовата 2016 година 

Доклад: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция 

§ 25 8 GUE/NGL ЕГ + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  

§ 69 11 GUE/NGL  -  

след § 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

след § 331 1 EFDD  -  

след § 332 2 EFDD  -  

след § 335 3 EFDD  -  

след § 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

след § 338 6 EFDD  -  

позоваване 5 7 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 552, 121, 22 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Осми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР 

Доклад: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 523, 143, 28 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 375, 125, 68 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски парламент 

Доклад: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 540, 147, 4 

Предложение за резолюция 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF ПГ - 96, 589, 11 

след § 18 8 ENF ПГ - 104, 509, 79 

след § 25 37 GUE/NGL ПГ - 194, 426, 73 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 505, 108, 78 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2/ПГ + 319, 294, 81 

след § 33 9 ENF ПГ - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL ПГ - 109, 515, 66 

2 EFDD разд.   

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD ЕГ + 448, 219, 22 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

§ 39 10 ENF ПГ - 121, 538, 26 

след § 39 11 ENF ПГ - 93, 592, 5 

след § 47 6 S&D  +  

след § 52 12 ENF ПГ - 91, 535, 69 

13 ENF ПГ - 96, 523, 67 

14 ENF ПГ - 95, 582, 14 

15 ENF ПГ - 87, 583, 24 

след § 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

след § 59 16 ENF ПГ - 136, 526, 33 

след § 63 17 ENF ПГ - 109, 562, 5 

след § 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, тире 6 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 371, 235, 91 

2/ПГ + 578, 30, 83 

след § 74 27 Verts/ALE ПГ + 396, 264, 36 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 79 35 S&D  +  

след § 83 18 ENF ПГ - 94, 584, 19 

след § 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL ПГ + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL ПГ + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL ПГ - 169, 483, 47 

след § 101 29 Verts/ALE ПГ - 198, 478, 7 

30 Verts/ALE ПГ - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE ПГ - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE ПГ - 164, 477, 50 

§ 102 21з PPE ПГ - 269, 388, 30 

след § 102 22 PPE ПГ - 322, 351, 14 

§ 103 23з+26 PPE ПГ - 299, 383, 8 

след § 103 24 PPE ПГ - 318, 333, 40 

§ 104 25з PPE ПГ - 284, 395, 11 

след § 104 33 Verts/ALE ПГ - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE ПГ - 260, 418, 14 

след § 110 28 Verts/ALE ПГ - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

след § 134 45 ENF  -  

20 ENF разд.   

1/ПГ - 127, 465, 94 

2/ПГ - 92, 573, 24 

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 542, 142, 16 

 

Искания за поименно гласуване 
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GUE/NGL: изменения 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: изменения 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 

PPE: §§ 29, 38 

ENF: изменения 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, тире 6 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: §§ 29, 38 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

изменение 2 

1-ва част: „счита, че службата за превоз на членовете на ЕП следва да се използва само за 

превоз до сградите на Парламента от летището или железопътната гара и 

обратно, както и че за целта следва да се осигурят миниванове и микробуси, за 

да се оптимизират разходите“ 

2-ра част: „посочва освен това, че на членовете на ЕП е предоставена възможността да 

ползват безплатен железопътен превоз в Белгия; насърчава генералния 

секретар да проведе преговори с белгийските железници, за да се осигурят 

повече директни влакове за членовете на ЕП между жп гара „Брюксел-

Люксембург“ и летище „Завентем“ в пиковите часове на пристигане и 

отпътуване и изисква от Секретариата да насърчава членовете на ЕП да 

пътуват с влак с цел да се понижи също така въглеродният отпечатък на 

членовете на ЕП“ 

 
изменение 20 

1-ва част: „припомня, че Кодексът за поведение задължава членовете на ЕП да 

декларират подаръците, които получават, когато действат в качеството си на 

официални представители на Парламента, в съответствие с условията, 

предвидени в Мерките за прилагане на Кодекса за поведение, и че тези 

подаръци трябва се вписват в регистъра на подаръците“ 

2-ра част: „си задава въпроса защо през 2016 г. е обявен само един подарък, докато през 

2015 г. са били обявени 25“ 

 

PPE: 

§ 73, тире 6 

1-ва част: „задължително“ 

2-ра част: „обучение“ и „по въпросите на сексуалния тормоз и тормоза на работното 

място за членовете на ЕП и длъжностните лица на ръководни длъжности“ 

 

S&D: 

§ 29 

1-ва част: „призовава генералния секретар да въведе мерки за справяне със значителното 

увеличение на цените на хотелите в Страсбург, които драстично нараснаха за 

една година и достигат ясно изразени пикови стойности по време на месечните 

сесии“ 

2-ра част: „препоръчва да се улесни транспортът между Страсбург и Германия, където 

цените са значително по-ниски (евентуално чрез совалков автобус между Кел и 

сградата на Парламента)“ 

 
§ 38 
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1-ва част: „признава, че според Палатата разходите във връзка с географската 

разпръснатост на Парламента възлизат на 114 милиона евро годишно; 

отбелязва констатацията в резолюцията на Парламента от 20 ноември 2013 г. 

относно местоположението на седалищата на институциите на Съюза, че 78% 

от всички командировки на служителите на Парламента, които попадат в 

обхвата на Правилника за персонала, са пряко следствие от географската 

разпръснатост на службите на Парламента; припомня, че прогнозната оценка 

на въздействието върху околната среда от тази разпръснатост е между 11 000 и 

19 000 тона емисии на CO2“ 

2-ра част: „призовава Съвета да намери решение на това разхищение на парите на 

данъкоплатците“ 
 

Разни: 

Изменение 19 се заличава. 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски съвет и Съвет 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 659, 32, 6 

Предложение за резолюция 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 611, 55, 31 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. 

приложение ІV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността). 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Съд на ЕС 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 556, 124, 4 

Предложение за резолюция 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 568, 125, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 54 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 4 

1-ва част: „отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност 

Съдът на ЕС представя на Сметната палата годишните отчети за дейността 

през юни, след това Сметната палата предава своя доклад на Парламента през 

октомври и освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в 

пленарна зала до май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност 

не бъде отложено, са изминали най-малко 17 месеца между приключването на 

годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от 

отговорност; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък 

график; подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва 

да се рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-кратък график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график“ 
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3-та част: „изисква от Съда на ЕС и Сметната палата да последват добрия пример на 

частния сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за 

представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, 

следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на 

Сметната палата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за 

процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така 

че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на 

месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този 

начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на 

годината след съответната отчетна година“ 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Сметна палата 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 4 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 586, 100, 13 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 4 
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1-ва част: „отбелязва, че в рамките на текущата процедура по освобождаване от 

отговорност годишните отчети за дейността се предоставят на Палатата през 

юни, предават се от Палатата на Парламента през октомври и се гласуват в 

пленарна зала до май; отбелязва, че до приключването на освобождаването от 

отговорност, ако то не бъде отложено, изминават най-малко 17 месеца от 

приключването на годишните сметки;  посочва, че одитът в частния сектор 

следва много по-строг график; подчертава, че процедурата по освобождаване 

от отговорност следва да се рационализира и ускори“ с изключение на думите 

„посочва, че одитът в частния сектор следва много по-строг график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-строг график“ 

3-та част: „изисква от Палатата да последва добрия пример на частния сектор и предлага 

да се определи като краен срок за представяне на годишните отчети за 

дейността датата 31 март на следващата година, като краен срок за представяне 

на докладите на Палатата – 1 юли, и впоследствие да се преразгледа графикът 

на процедурата по освобождаване от отговорност, определен в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така 

че гласуването относно освобождаването от отговорност да може да се 

провежда по време на месечната сесия през ноември, като по този начин 

процедурата по освобождаване от отговорност ще може да приключва в срок 

от една година след съответната отчетна година“ 

 
§ 8 

1-ва част: „изразява съжаление, че обхватът на посоченото в глава 10 на годишния доклад 

продължава да бъде ограничен; изисква от Палатата да представя по-подробни 

данни за всяка от институциите с цел придобиване на по-ясна представа за 

слабостите на административните разходи“ 

2-ра част: „счита, че би било добре в бъдеще да има специфични за всяка държава членка 

доклади на Палатата“ 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски икономически и социален комитет 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 560, 130, 4 

Предложение за резолюция 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 550, 130, 20 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: „отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност 

Комитетът представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, 

след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и 

освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до 

май;  отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде 

отложено, между приключването на годишните отчети и приключването на 

процедурата по освобождаване от отговорност са изминали най-малко 17 

месеца; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график;  

подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се 

рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-стегнат график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график“ 

3-та част: „изисква от Комитета и Палатата да последват добрия пример на частния 

сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за 

представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, 

следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на 

Палатата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за 

процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така 

че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на 

месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този 

начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на 

годината след съответната отчетна година;“ 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Комитет на регионите 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 490, 200, 4 

Предложение за резолюция 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE ПГ - 252, 431, 18 

2 EFDD ПГ - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL ЕГ + 468, 211, 19 

§ оригинален 

текст 

поотд. ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 562, 125, 14 

 

Искания за поименно гласуване 

Verts/ALE: изменение 1 

EFDD: окончателно гласуване (решение), изменение 2 
 

Искания за  гласуване поотделно 

EFDD: § 21 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: „отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност 

Комитетът представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, 

след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и 

освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до 

май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде 

отложено, между приключването на годишните отчети и приключването на 

процедурата по освобождаване от отговорност са изминали най-малко 17 

месеца;  посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график;   

подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се 

рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-кратък график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график“ 
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3-та част: „изисква от Комитета и Палатата да последват добрия пример на частния 

сектор; във връзка с това предлага да се определи като краен срок за 

представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, 

следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на 

Палатата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за 

процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така 

че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на 

месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този 

начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на 

годината след съответната отчетна година“ 

 
§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като същевременно се избягва 

припокриване с дейностите на други институции на Съюза“ 

2-ра част: тези думи 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейска служба за външна дейност 

Доклад: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 542, 135, 15 

Предложение за резолюция 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL ПГ - 127, 506, 69 

§ оригинален 

текст 

поотд. +  

§ 46 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3 +  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 549, 133, 18 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 3 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

EFDD: § 42 
 

Искания за разделно гласуване 

EFDD: 

§ 9 

1-ва част: „изразява подкрепа за осъществяването на анализ и повишаването на 

ефективността на разходите за последващ контрол чрез сравняване на 

разходите за дейностите по последващ контрол със стойността на установените 

грешки; отбелязва, че единицата разходи за разкриване на грешки (разход на 

1 EUR) възлиза на 0,23 EUR през 2016 г.“ 

2-ра част: „признава, че единицата разходи е свързана с ниския процент грешки и 

следователно би била по-малка, ако сумата, засегната от грешките, е по-

голяма“ 

 

S&D: 

§ 46 

1-ва част: „отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност 

ЕСВД представя на Палатата годишните отчети за дейността през юни, след 

това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и 

освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до 

май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде 

отложено, между приключването на годишните сметки и приключването на 

процедурата по освобождаване от отговорност изминават най-малко 17 месеца;  

посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график; 

подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност трябва да се 

рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-стегнат график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-стегнат график“ 

3-та част: „изисква от ЕСВД и Палатата да последват най-добрите практики в частния 

сектор и във връзка с това предлага да се определи като краен срок за 

представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, 

следваща отчетната година, а като краен срок за представяне на докладите на 

Палатата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за 

процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Парламента, така че 

гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на 

месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този 

начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на 

годината след съответната отчетна година“ 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски омбудсман 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 572, 119, 6 

 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: „приветства факта, че Омбудсманът е представил годишния отчет за дейността 

си на Палатата през март; отбелязва, че Палатата представи своя доклад до 

Европейския парламент през октомври и че освобождаването от отговорност 

ще бъде гласувано в пленарна зала до месец май; отбелязва, че до 

приключването на освобождаването от отговорност, ако то не бъде отложено, 

изминават най-малко 17 месеца от приключването на годишните сметки; 

посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график; 

подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва да се 

рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-кратък график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график“ 

3-та част: „изисква от Омбудсмана да последва добрия пример на частния сектор и 

предлага да бъде определен краен срок за представяне на годишните доклади 

за дейността 31 март на следващата година, краен срок за подаване на 

докладите на Палатата на 1 юли и впоследствие гласуването относно 

освобождаването от отговорност да стане на пленарно заседание през ноември, 

с което процедурата по освобождаване от отговорност да приключи през 

годината, следваща съответната отчетна година“ 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Общ бюджет на ЕС - Европейски надзорен орган по защита на 

данните 

Доклад: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 569, 124, 4 

Предложение за резолюция 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 566, 130, 2 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Искания за разделно гласуване 

S&D: 

§ 3 

1-ва част: „отбелязва, че съгласно текущата процедура по освобождаване от отговорност 

Надзорният орган представя на Палатата годишните отчети за дейността през 

юни, след това Палатата предава своя доклад на Парламента през октомври и 

освобождаването от отговорност се гласува от Парламента в пленарна зала до 

май; отбелязва, че освен ако освобождаването от отговорност не бъде 

отложено, са изминали най-малко 17 месеца между приключването на 

годишните отчети и приключването на процедурата по освобождаване от 

отговорност; посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък 

график;  подчертава, че процедурата по освобождаване от отговорност следва 

да се рационализира и ускори“ с изключение на думите „посочва, че одитът в 

частния сектор следва много по-кратък график“ 

2-ра част: „посочва, че одитът в частния сектор следва много по-кратък график“ 
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3-та част: „изисква от Надзорния орган и Палатата да последват добрия пример на 

частния сектор;  във връзка с това предлага да се определи като краен срок за 

представяне на годишните отчети за дейността датата 31 март на годината, 

следваща отчетната година, и като краен срок за представяне на докладите на 

Палатата – 1 юли; предлага също така да се преразгледа графикът за 

процедурата по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 5 от 

приложение IV към Правилника за дейността на Европейския парламент, така 

че гласуването по освобождаването от отговорност да се провежда по време на 

месечното пленарно заседание на Парламента през ноември, като по този 

начин процедурата по освобождаване от отговорност приключва в рамките на 

годината след съответната отчетна година“ 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на 

агенциите на ЕС 

Доклад: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция 

§ 5 2 GUE/NGL разд.   

1/ПГ + 586, 104, 10 

2/ПГ - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR ЕГ + 582, 110, 6 

устна промяна 

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 558, 129, 7 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 2 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 2 
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1-ва част: „подчертава, че междуинституционалната работна група по въпросите на 

децентрализираните агенции е разгледала по-специално пилотния случай на 

Европейската агенция за авиационна безопасност (EAAБ) за агенциите, 

финансирани чрез събирането на такси; заявява, че дори агенциите да се 

финансират изцяло чрез събирането на такси, те все пак продължават да се 

отчитат напълно пред органа по освобождаване от отговорност, предвид 

съответните рискове за репутацията; освен това изразява своята загриженост 

относно използваните при пилотния случай EAAБ показатели за качество, 

които са насочени до голяма степен към постигането на удовлетвореност на 

клиентите и в по-малка степен – към гарантирането на авиационна 

безопасност; призовава Комисията да проучи начините за гарантиране на 

независимостта на агенциите, които се финансират изцяло от събираните от 

тях такси“ 

2-ра част: „и в тази връзка да разгледа възможността за въвеждането на система, при 

която таксите да се заплащат на Комисията, вместо директно на агенциите, а 

агенциите да продължат да бъдат финансирани от бюджета на Съюза“ 
 

Разни: 

Моника Маковей представи следното устно изменение: 

„38. отбелязва, че 29 агенции (94%) са публикували на своите уебсайтове декларациите за 

интереси на членовете на управителния съвет, ръководния персонал и вътрешните експерти; 

призовава останалите агенции, които все още не са направили това, да ги публикуват без по-

нататъшно забавяне, като посочат членството в други професионални организации, за да дадат 

възможност за независим вътрешен контрол; приветства факта, че средните по големина 

агенции и агенциите, за които има по-голяма вероятност да бъдат изправени пред конфликт на 

интереси поради тяхната сфера на дейност, извършват проверка на декларациите за интереси 

при тяхното представяне, на годишна основа или дори по-често;“ 
 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) 

Доклад: Bart Staes (A8-0074/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 558, 131, 5 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на 

електронните съобщения (ОЕРЕС) 

Доклад: Bart Staes (A8-0069/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 554, 132, 7 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) 

Доклад: Bart Staes (A8-0106/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 560, 127, 8 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение 

(Cedefop) 

Доклад: Bart Staes (A8-0068/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 563, 106, 28 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) 

Доклад: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 554, 126, 9 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ) 
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Доклад: Bart Staes (A8-0066/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 558, 123, 14 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 

Доклад: Bart Staes (A8-0083/2018) 

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

бележки 

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 622, 46, 21 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 623, 40, 25 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж. 

приложение ІV, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността). 
 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски банков орган (ЕБО) 

Доклад: Bart Staes (A8-0067/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 554, 126, 8 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 566, 110, 12 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията 

(ECDC) 

Доклад: Bart Staes (A8-0085/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 566, 122, 5 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция по химикалите (ECHA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0086/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 564, 128, 7 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС) 

Доклад: Bart Staes (A8-0090/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 562, 128, 4 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0107/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 536, 149, 7 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 553, 129, 11 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) 

Доклад: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 20 2 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 254, 409, 26 

2/ПГ + 410, 229, 29 

3/ПГ - 248, 437, 5 

след § 25 1 EFDD  -  

след § 26 3 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 552, 140, 8 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 2 
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Искания за разделно гласуване 

PPE: 

изменение 2 

1-ва част: „отбелязва със загриженост, че според Обсерваторията на корпоративна Европа 

при 46% от експертите на Органа, работещи за него от 2015 г. насам, има 

конфликт на интереси поради преки или косвени връзки с лобита и дружества, 

чиито продукти се оценяват от Органа“ 

2-ра част: „признава, че вътрешните процедури не са достатъчни, за да се гарантира 

независимост между Органа и промишления сектор; отбелязва, че 

напускащите служители са длъжни да уведомят Органа за бъдещата си работа 

и за всеки потенциален конфликт на интереси;“ 

3-та част: „настоятелно призовава Органа да въведе по-строги правила срещу „кадровата 

въртележка“, както и силно възпиращи санкции при възникването на такива 

случаи;“ 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) 

Доклад: Bart Staes (A8-0087/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 560, 128, 10 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 

осигуряване (ЕIОPA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0088/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 578, 114, 7 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) 

Доклад: Bart Staes (A8-0096/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 563, 128, 6 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0103/2018) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

след § 18 1 GUE/NGL ПГ - 203, 472, 18 

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 534, 145, 18 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменение 1 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании 

(ЕЦМНН) 

Доклад: Bart Staes (A8-0081/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 561, 123, 10 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ) 

Доклад: Bart Staes (A8-0078/2018) 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_BG.docx 40 PE 621.175 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 541, 133, 17 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 539, 132, 18 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна 

сигурност (ENISA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 557, 111, 29 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
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 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0079/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 552, 133, 9 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕSMA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0101/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 571, 110, 14 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) 
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Доклад: Bart Staes (A8-0080/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 560, 129, 8 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 

информационни системи в пространството на свобода, сигурност и 

правосъдие (eu-LISA)   

Доклад: Bart Staes (A8-0111/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 553, 133, 5 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0084/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 564, 126, 7 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (AA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0102/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 559, 110, 28 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

(EUROFOUND) 

Доклад: Bart Staes (A8-0092/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 559, 130, 5 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) 

Доклад: Bart Staes (A8-0113/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 556, 127, 10 

 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 

правоприлагането (Европол) 

Доклад: Bart Staes (A8-0109/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 551, 123, 16 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 559, 122, 16 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0093/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 551, 136, 5 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) 

Доклад: Bart Staes (A8-0108/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

ПГ + 522, 158, 14 

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 529, 145, 13 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: окончателно гласуване (решение) 
 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA) 

Доклад: Bart Staes (A8-0082/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 550, 114, 29 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (BBI) 

Доклад: Brian Hayes (A8-0071/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 562, 108, 29 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе 2“ 

Доклад: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 564, 120, 13 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие „Електронни компоненти и системи за 

водещи позиции на Европа“ (ECSEL) 

Доклад: Brian Hayes (A8-0072/2018) 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 1 1 Verts/ALE ЕГ - 167, 500, 28 

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 476, 192, 29 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (ГКВ2) 

Доклад: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 561, 123, 11 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за 

иновативни лекарства (ИИЛ) 

Доклад: Brian Hayes (A8-0075/2018) 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 567, 121, 7 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената 

енергия 

Доклад: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение (текстът като цяло)  +  

Предложение за резолюция 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  

гласуване: резолюция (текстът като цяло) ПГ + 494, 193, 10 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие SESAR 
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Доклад: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 560, 122, 4 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 
 

 

 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

2016 г.: Съвместно предприятие Shift2Rail (S2R) 

Доклад: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

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

бележки 

Решение относно освобождаването от отговорност 

гласуване: решение 

(текстът като цяло) 

 +  

Предложение за резолюция 

гласуване: резолюция 

(текстът като цяло) 

ПГ + 489, 144, 6 

 

Разни: 

Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 

бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, параграф 1 от 

Правилника за дейността). 

 


