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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. Уганда, задържане на парламентаристи от опозицията 

Предложения за резолюция: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-
0372/2018, B8-0378/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0364/2018 

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

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо 

Предложения за резолюция: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-
0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § оригинален 

текст 

поотд. +  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE: § 10 
 

Разни 

Жорди Соле (групата Verts/ALE) е също сред подписалите общото предложение за резолюция 

RC-B8-0371/2018. 
 

 

3. Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха 

Предложения за резолюция: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-
0375/2018, B8-0377/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0366/2018 

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

след § 9 1 GUE/NGL  -  

след § 10 2 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Разни 
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Жорди Соле (групата Verts/ALE) е също сред подписалите общото предложение за 

резолюция RC-B8-0366/2018. 
 

 

4. Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания 

Доклад: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

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

бележки 

единно гласуване ПГ + 541, 21, 17 

 

 

5. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 

институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното 

движение на такива данни ***I 

Доклад: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно споразумение 

Временно 

споразумение 

118 комисия ПГ + 527, 51, 27 

Декларации на 

Комисията 

119 комисия  +  

 

 

 

6. Единен цифров портал ***I 

Доклад: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

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 

174 EFDD ПГ - 55, 534, 18 

Временно споразумение 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Временно 

споразумение 

173 комисия ПГ + 539, 61, 17 

 

Искания за поименно гласуване 

EFDD: изменение 174 
 

 

7. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, 

когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, 

чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) ***I 

Доклад: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

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

бележки 

гласуване: решение 

за започване на 

междуинституционал

ни преговори 

ПГ + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС 

Предложения за резолюция: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-
0393/2018, B8-0394/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0388/2018 

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

след § 3 4 ENF ПГ - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL ПГ - 177, 311, 137 

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 289, 329, 14 

след съображение В 1 ENF ПГ - 82, 540, 9 

2 ENF ПГ - 80, 544, 10 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

7 Verts/ALE ЕГ + 354, 277, 3 

след съображение Г 3 ENF ПГ - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL ПГ - 183, 309, 135 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: съображение В, (2-ра част) 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

съображение В 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „и че” и „тези ситуации, които се 

изострят поради изменението на климата, в известна степен са както 

непредвидими, така и неизбежни; ” 

2-ра част: тези думи 
 

9. Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища 

Предложения за резолюция: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-
0387/2018, B8-0389/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Общо предложение за резолюция RC-B8-0384/2018  

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

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ + 320, 277, 34 

Предложения за резолюция на политическите групи 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Разни 

Жорди Соле (групата Verts/ALE) е също сред подписалите общото предложение за 

резолюция RC-B8-0384/2018. 
 

 

10. Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика 

Доклад: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF ПГ - 76, 544, 5 

§ 33 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 -  

съображение П 3 EFDD  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 597, 15, 25 

 

Искания за поименно гласуване 

ENF: изменение 2 
 

Искания за разделно гласуване 

Verts/ALE: 

§ 33 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „риболовни съоръжения и” и 

„отпадъците, събрани по време на тази дейност по почистване, да не се 

обхващат от никоя система за възстановяване на разходите и”  
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2-ра част: „риболовни съоръжения и” 

3-та част: „отпадъците, събрани по време на тази дейност по почистване, да не се 

обхващат от никоя система за възстановяване на разходите и”  
 

 

11. Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на 

законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците 

Предложение за резолюция: B8-0363/2018 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

предложение за резолюция B8-0363/2018  

(комисия ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE ЕГ + 414, 213, 8 

гласуване: резолюция (целия текст)  +  

 

 

 

12. Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната 

резистентност (АМР) 

Доклад: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 63 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 367, 250, 16 

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 589, 12, 36 

 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§ 63 

 

 

13. Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС 

Доклад: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

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

бележки 

гласуване: резолюция 

(целия текст) 

ПГ + 525, 32, 78 
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14. Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита 

Доклад: Pavel Poc (A8-0268/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3/ЕГ + 312, 300, 24 

след § 7 2 GUE/NGL ПГ + 360, 243, 26 

§ 8 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

§ 16 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 293, 329, 2 

§ 29 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ - 186, 443, 2 

§ 32 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ЕГ + 317, 282, 26 

2/ПГ - 190, 415, 16 

3/ЕГ + 324, 263, 44 

след § 34 1 PPE разд.   

1 +  
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

2 +  

след § 36 3 GUE/NGL ПГ + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL ПГ + 311, 289, 31 

след § 39 5 GUE/NGL ПГ - 97, 440, 94 

§ 42 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ПГ - 210, 399, 22 

съображение А § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

3 +  

съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 529, 34, 63 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (2-ра част), 42 (2-ра част) 
 

Искания за разделно гласуване 

PPE: 

§ 8 

1-ва част: „припомня, че принципът на предпазните мерки е общ принцип на ЕС, 

предвиден в член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и 

че този принцип има за цел да гарантира високо равнище на защита на 

околната среда чрез вземането на превантивни решения” 

2-ра част: „случай на риск; отново заявява, че принципът на предпазните мерки очевидно 

не се прилага в общия контекст на анализ на риска от употребата на 

пестициди;” 
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съображение А 

1-ва част: „като има предвид, че оценката на прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 

(наричан по-долу „Регламентът“) показа,” 

2-ра част: „че целите за защита на здравето на хората и на животните и за опазване на 

околната среда не са напълно постигнати и” 

3-та част: „че могат да бъдат направени подобрения, за да се постигнат всички цели на 

Регламента;” 

 
съображение В 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „не показва задоволителни резултати и” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Й 

1-ва част: „като има предвид, че ефективността на националните компетентни органи 

беше определена като основен фактор, влияещ върху оценката на активни 

вещества; като има предвид, че са налице съществени различия между 

държавите членки по отношение на наличните експертни знания и опит и 

наличния персонал; като има предвид, че Регламентът и съответните 

съпътстващи законови изисквания не се прилагат по еднакъв начин във всички 

държави членки,”  

2-ра част: „което има съществени последици за здравето и околната среда;” 

 

GUE/NGL: 

изменение 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „строги” 

2-ра част: тази дума 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „в тази връзка приветства факта, че в 

оценката си на общото законодателство в областта на храните в рамките на 

REFIT Комисията стига до заключението, че ЕОБХ работи при високо равнище 

на прозрачност и е споделял данни в границите на строгите правила за 

поверителност, определени от съзаконодателите;” 

2-ра част: тези думи 

 
§ 29 

1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „винаги” 

2-ра част: тази дума 

 
§ 32 

1-ва част: „изразява загриженост относно малкия брой нови вещества, които са 

одобрени,” 

2-ра част: „като същевременно от пазара са изтеглени други вещества; ” 

3-та част: „подчертава значението на това да е налице подходящ инструментариум от 

ПРЗ за земеделските стопани, за да се осигури снабдяването с храни в ЕС;” 

 
§ 42 

1-ва част: „приветства тълкуването от страна на Комисията на принципа на предпазните 

мерки, което е изразено в оценката на общото законодателство в областта на 

храните в рамките на REFIT, а именно, че не става въпрос за алтернатива на 

подхода за управление на риска, а по-скоро за конкретна форма на това 

управление; припомня, че тази гледна точка е подкрепена и от решения на 

Съда на ЕС;” 
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2-ра част: „призовава Комисията да направи оценка дали предвидените в Регламента 

критерии за изключване са целесъобразни в тази връзка; ” 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

1-ва част: „изразява загриженост във връзка с факта, че Регламентът не се прилага 

ефективно”  

2-ра част: „и че в резултат на това неговите цели по отношение на селскостопанското 

производство и иновациите не са постигнати на практика; ” 

3-та част: „подчертава факта, че отчасти поради ниската степен на иновациите намалява 

броят на активните вещества на пестицидите;” 
 

 

15. Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар 

Доклад: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 22 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 +  

след § 33 1 повече от 76 

членове на 

ЕП 

ПГ + 305, 279, 20 

§ 37 § оригинален 

текст 
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Искания за поименно гласуване 

S&D, Verts/ALE:   изменение 1, §§ 37, 42, съображение Д (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

повече от 76 

членове на ЕП 

§§ 37, 42, съображение Р 

 

Искания за разделно гласуване 

повече от 76 членове на ЕП 

§ 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „така че да се премахне объркването 

между собствени марки и маркови продукти;” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Д 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „при всички обстоятелства или” и „като 

има предвид, че според констатациите на Комисията, включването на дадена 

практика в приложение I към ДНТП, когато това е целесъобразно, води до по-

голяма правна сигурност, а оттам до по-справедлива конкуренция между 

производителите на пазара;” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение О 

1-ва част: „като има предвид, че всички потребители в ЕС се ползват с едни и същи права 

и като има предвид, че анализите сочат, че някои производители са продавали 

продукти с различни стандарти за качество под една и съща марка и с 

подвеждащо идентичен външен вид, като определени продукти в някои 

държави са съдържали по-малко от основната съставка или пък съставки с по-

ниско качество, заменящи такива с по-високо качество; като има предвид, че 

този проблем е по-широко разпространен в държавите членки, присъединили 

се към ЕС след 2004 г.;” 

2-ра част: „като има предвид, че анализите установиха случаи, при които едни и същи 

продукти или такива с подвеждащо еднакъв външен вид и с по-ниско качество 

или с различен вкус, консистенция или други сензорни характеристики се 

продават на цени, вариращи значително в различните държави; като има 

предвид, че дори ако това не нарушава принципите на свободната пазарна 

икономика или действащите правила относно етикетирането или друго 

законодателство в областта на храните, това представлява злоупотреба с 

идентичността на търговска марка и по този начин възпрепятства прилагането 

на принципа за равно третиране на всички потребители; ” 

 


