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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 

ОПР общо предложение за резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на 

въздухоплаването в Африка и Мадагаскар *** 

Препоръка: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо 

сътрудничество между ЕС и САЩ *** 

Препоръка: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

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

бележки 

гласуване: одобрение ПГ + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни 

технологии * 

Доклад: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 599, 37, 39 

 

 

4. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France – Франция 

Доклад: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП + 

3/5 от изразения вот) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 549, 88, 39 
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5. Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза 

Доклад: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 499, 70, 102 

 

 

6. Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху 

интелектуалната собственост и гражданската отговорност 

Доклад: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 631, 27, 19 

 

Разни 

Поправка: Всички езикови версии. 
 

 

7. Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I 

Доклад: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

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 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

ПГ - 149, 491, 36 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

3 комисия ПГ + 478, 179, 23 

Съвместно изявление  4 комисия  +  

Декларация на 

Комисията 

5 комисия  +  

Проект на законодателен акт 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Целият текст 3СЧ комисия  ↓  

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1СЧ комисия  ↓  

член 6, след § 4 6 Verts/ALE  ↓  

1СЧ комисия  ↓  

3СЧ комисия  ↓  

Член 12, след § 1 7 Verts/ALE  ↓  

3СЧ комисия  ↓  

член 13, § 1 1СЧ=  

8= 

комисия, 

Verts/ALE 

 ↓  

3СЧ комисия  ↓  

член 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3СЧ комисия  ↓  

1СЧ комисия  ↓  

Член 16, след § 1 10 Verts/ALE  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменения 2, 11 

EFDD: изменение 2 
 

 

8. Интегрираната статистика за земеделските стопанства ***I 

Доклад: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

57 комисия ПГ + 562, 49, 74 
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9. Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната 

инфраструктура: отмяна ***I 

Доклад: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 

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

бележки 

гласуване: 

предложение на 

Комисията 

ПГ + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на 

данъка върху добавената стойност * 

Доклад: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Изменения, внесени 

от водещата комисия 

- гласуване „ан блок“ 

1-9 

13-41 

комисия  +  

член 7, § 4 42 ECR  +  

10 комисия  ↓  

11 комисия  ↓  

12 комисия  ↓  

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Нарушаване на правата на коренното население по света, включително 

заграбване на земи 

Доклад: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за 

резолюция за 

заместване 

1 ENF  -  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 48 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 249, 263, 166 

3 +  

§ 52 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 +  

§ 66 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

§ 80 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

3/ЕГ + 373, 97, 209 

съображение И § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

- 164, 313, 200 

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

съображение Т § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 +  

гласуване: резолюция на комисията AFET  

(целия текст) 

ПГ + 534, 71, 73 

 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

съображение И 

 

 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

съображение Й 

1-ва част: „като има предвид, че жените от коренното население се сблъскват с пречки 

във връзка със своето сексуално и репродуктивно здраве и своите права в тази 

област“ с изключение на „и своите права в тази област“ 

2-ра част: „и своите права в тази област“ 

3-та част: „включително с липсата на консултации в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве, с липсата на достъп до съоръжения и материали“  

4-та част: „и със законодателство, което забранява абортите дори в случай на 

изнасилване,“ 

5-та част: „като води до висок процент на смъртност при майчинство, на бременност при 

непълнолетни момичета и на болести, предавани по полов път;“ 

 
съображение Т 

1-ва част: „като има предвид, че нарастващата либерализация и дерегулирането на пазара 

доведе до преки чуждестранни инвестиции в териториите на коренното 

население без предварителното му съгласие или без истински процес на 

консултации, което доведе до нарушения на човешките права на жените от 

коренното население;“ 

2-ра част: „като има предвид, че развитието не може да бъде измерено въз основа на 

показатели за растеж, а следва да отчита най-напред намаляването на 

бедността и неравенството;“ 

 
§ 48 

1-ва част: „призовава ЕС да изпълнява извънтериториалните си задължения във връзка с 

правата на човека“ 

2-ра част: „и решава да изиска от Комисията законодателни предложения, както и да 

работи съвместно с Европейския съвет за създаването на законодателство за 

предотвратяване и санкциониране на извънтериториалните нарушения на 

правата на коренното население и местните общности;“ 
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3-та част: „призовава ЕС да изготви ясни правила за поведение и регулаторни рамки за 

извънтериториалното действие от страна на дружества и инвеститори, които 

попадат в рамките на неговата юрисдикция, за да се гарантира, че зачитат 

правата на коренното население и местните общности и че могат да бъдат 

подведени под отговорност и санкционирани по подходящ начин, когато 

тяхната дейност води до нарушения на тези права; насърчава Комисията да 

обмисли ефективни механизми относно задълженията за надлежна проверка за 

дружествата, за да гарантира, че вносните стоки не са свързани със заграбване 

на земи и сериозни нарушения на правата на коренното население; настоятелно 

призовава ЕСВД да разработи оперативни инструменти за предоставяне на 

насоки за персонала в делегациите на ЕС;“ 

 
§ 52 

1-ва част: „подчертава прякото въздействие, което изменението на климата оказва върху 

жените от коренното население, принуждавайки ги да прекратят своите 

традиционни практики или да бъдат разселени, като вследствие на това 

рискуват да станат жертви на насилие, малтретиране и експлоатация; 

призовава всички държави, включително ЕС и държавите членки, да включват 

коренното население, и по-специално жените от коренното население и 

селските общности, в своите стратегии за справяне с изменението на климата и 

в разработването на ефикасни стратегии в областта на климата по отношение 

на адаптирането и смекчаването на последиците, като отчитат свързаните с 

пола специфики; настоява за сериозно отношение към въпроса за 

предизвиканото от климата разселване;“ 

2-ра част: „изразява готовност за дебат по създаването на разпоредба относно свързаната 

с климата миграция; призовава за създаването на група от експерти, които да 

проучат този въпрос на международно равнище, и настоятелно призовава 

въпросът за свързаната с климата миграция да бъде поставен на дневен ред на 

международно равнище;“ 

3-та част: „призовава за засилено международно сътрудничество с цел да се гарантира 

устойчивостта спрямо изменението на климата;“ 

 
§ 57 

1-ва част: „подчертава, че двустранните инвестиционни споразумения могат да се отразят 

неблагоприятно на правата на коренното население и да ограничат неговото 

участие в процеса на вземане на решения;“ 

2-ра част: „припомня правото на правителствата да предприемат регулаторни мерки в 

обществен интерес; припомня също така, че международните инвестиционни 

споразумения трябва да са в съответствие с международното право за правата 

на човека, включително разпоредбите относно коренното население, и 

призовава за по-голяма прозрачност в това отношение, особено чрез 

създаването на подходящи процедури и механизми на консултация в 

сътрудничество с коренното население; призовава финансовите институции в 

областта на развитието, които финансират инвестиции за укрепване на техните 

гаранции за правата на човека, да гарантират, че използването на земята и 

природните ресурси в развиващите се страни не води до нарушения на правата 

на човека, особено по отношение на коренното население;“ 

 
§ 66 

1-ва част: „призовава всички държави да гарантират достъп до висококачествени здравни 

услуги и права, по-специално в областта на сексуалното и репродуктивното 

здраве, за жените и момичетата от коренното население;“ 
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2-ра част: „призовава Комисията и ЕСВД да насърчават техния достъп до сексуални и 

репродуктивни здравни услуги в рамките на програмите на ЕС за 

сътрудничество за развитие;“ 

 
§ 80 

1-ва част: „припомня член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз и 

принципа на съгласуваност на политиките за развитие;“ 

2-ра част: „отбелязва със загриженост, че политиките на ЕС в областта на енергетиката, 

селското стопанство, търговията и инвестициите са се доказали като двигател 

за заграбването на земя в трети държави, с мащабни придобивания на земя, 

които оказват отрицателно въздействие върху достъпа на коренното население 

до земя;“ 

3-та част: „изразява съжаление, че текущото преразглеждане на Директивата за енергията 

от възобновяеми източници все още не е успяло да въведе социални критерии 

и критерии за устойчивост, които да отчитат риска от заграбването на земя; 

припомня, че директивата следва да бъде съгласувана с международните норми 

за правото на собственост;“ 
 

 

 

 

12. Дипломация по въпросите на климата  

Доклад: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 11 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 326, 319, 23 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 488, 113, 72 

 

Искания за поименно гласуване 

PPE: изменение 1, § 11 
 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 11 

1-ва част: „признава, че изменението на климата влошава условията, водещи до миграция 

в уязвимите райони, и припомня, че бъдещата миграция ще се увеличи, ако 

отрицателните последици от изменението на климата не бъдат управлявани по 

подходящ начин;“ 
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2-ра част: „поради това счита, че е важно да се работи за установяване на общоприето 

определение на понятието „климатичен бежанец“ в рамките на ООН, с оглед да 

се създаде международна правна рамка за лицата, разселени поради 

последиците от изменението на климата, и с оглед приемането на общ подход 

за защита на климатичните бежанци; призовава ЕС да участва активно в дебата 

относно понятието „климатичен бежанец“, включително в евентуалното 

правно определение на това понятие на международно равнище;“ 

 


