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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
Повече от 38 членове на 
Парламента

нисък праг (най-малко 38 членове на Парламента)

повече от 76 членове на 
Парламента

среден праг (най-малко 76 членове на Парламента)

повече от 151 членове на 
Парламента

висок праг (най-малко 151 членове на Парламента)

ТГ тайно гласуване
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1. Искане за снемане на имунитета на Йорн Дорман

Доклад: Evelyn Regner (A8-0178/2019)

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

гласуване: 
предложение за 

решение

+

2. Представителни искове за защита на колективните интереси на 
потребителите ***I

Доклад: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

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

единно гласуване ПГ + 579, 33, 43

3. Протокол към Евро-средиземноморското споразумение между ЕС и Израел 
(присъединяване на Хърватия) ***

Препоръка: Cristian Dan Preda (A8-0164/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 565, 44, 46

4. Всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан

Доклад: David McAllister (A8-0149/2019)

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

одобрение без гласуване

5. Преустановяване на сезонните промени на часовото време ***I
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Доклад: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

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

33=
34=

EFDD
повече от 38 
членове на 
Парламента

ЕГ - 228, 399, 24

Проект на законодателен акт

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-32 комисия +

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 410, 192, 51

6. Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия ***I

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

200 комисия ПГ + 551, 72, 37

Декларации на 
Комисията

201 комисия +

7. Вътрешният пазар на електроенергия ***I

Доклад: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

187 комисия ПГ + 544, 76, 40
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Декларации на 
Комисията

188 комисия +

8. Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на 
енергия ***I

Доклад: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

91 комисия ПГ + 558, 75, 31

9. Готовност за посрещане на рискове в електроенергийния сектор ***I

Доклад: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

63 комисия ПГ + 569, 61, 34

10. Етикетиране на гуми по отношение на горивната ефективност и други 
съществени параметри ***I

Доклад: Michał Boni (A8-0086/2019)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата комисия 
- гласуване „ан блок“

1-10
12

14-20
23-28

30
32-35
37-38

40
42

44-45
47-48
50-52
54-57

комисия +

11 комисия поотд. -

36 комисия поотд. -

39 комисия ПГ + 346, 313, 3

разд.

1 +

41 комисия

2/ЕГ - 302, 354, 3

Изменения, внесени 
от водещата комисия 

- гласуване 
поотделно

53 комисия +

член 3, § 1, точка 7 62 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 316, 345, 1

21 комисия ПГ + 371, 258, 33член 4, § 2

63 S&D, 
Verts/ALE

↓

22з комисия ПГ + 385, 274, 4член 4, § 3

64 S&D, 
Verts/ALE

↓

разд.

1 +

член 5 58 PPE

2 +

29з комисия +член 6, § 2

65 S&D, 
Verts/ALE

↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

31 комисия ЕГ + 372, 274, 16член 6, § 7

66 S&D, 
Verts/ALE

↓

член 11, след § 3 67 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 291, 362, 8

разд.

1/ПГ - 316, 345, 3

2/ПГ - 305, 353, 4

след член 11 68 S&D, 
Verts/ALE

3/ПГ - 317, 335, 8

член 12 – алинея 1 – 
уводна част

69 S&D, 
Verts/ALE

-

член 12 – алинея 1 – 
буква в

70 S&D, 
Verts/ALE

-

след член 15
Регламент (ЕО) № 

661/2009
член 5, § 2, буква о

71 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 311, 352, 2

72 S&D, 
Verts/ALE

-член 17, § 2

43 комисия ЕГ + 365, 287, 9

74 S&D, 
Verts/ALE

-Приложение I, част 
A, таблица

46 комисия +

75 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 294, 353, 18Приложение I, част 
Б, точка 2, таблица

49 комисия +

Приложение IV, 
алинея 1, след буква 

ж)

73 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 313, 333, 17

съображение 21 59 S&D, 
Verts/ALE

-

след съображение 30 60 S&D, 
Verts/ALE

ПГ - 302, 341, 21
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

13 комисия

2 -

61 S&D, 
Verts/ALE

ПГ ↓

гласуване: предложение на Комисията ПГ + 369, 273, 23

Искания за поименно гласуване
S&D: изменения 61, 62, 67, 68, 73
Verts/ALE: изменения 21, 22, 39, 60, 71, 75

Искания за  гласуване поотделно
PPE: изменения 11, 36
Verts/ALE: изменения 21, 22, 29, 31, 53

Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 13
1-ва част: „Данните за пробега и износването на гумите, след като веднъж е налице 

подходящ метод за изпитване, ще бъдат полезен инструмент, който да 
информира потребителите относно трайността, срока на експлоатация и 
непреднамереното освобождаване на пластмасови микрочастици от закупената 
от тях гума. Информацията относно пробега дава също така възможност на 
потребителите да вземат информирани решения за избор по отношение на 
гуми с по-дълъг срок на експлоатация, което би било от полза за опазването на 
околната среда и същевременно би позволило на потребителите да 
прогнозират експлоатационните разходи за гумите в по-дългосрочен план. Ето 
защо, когато за целите на прилагането на настоящия регламент бъде наличен 
приложим, пълноценен и възпроизводим метод на изпитване, на етикета 
следва да се добавят данни за характеристиките за пробег и износване. 
Изследванията и разработването на нови технологии в тази област следва да 
продължат.“

2-ра част: „Обозначаването на пробега и износването на гумите би представлявало 
основна промяна на етикета и поради това следва да бъде направено при 
следващото преразглеждане на настоящия регламент.“

Verts/ALE:
изменение 41
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „се оценяват изискванията за въвеждане 

на нови класове гуми, нов формат на етикета или нови параметри на гумите, 
по-специално за пробег и износване, при условие че са налице подходящи 
методи за изпитване, и докладът“

2-ра част: тези думи

изменение 58
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „с изключение на измерените 

технически параметри на модела“ (в §§ 1 и 2)
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2-ра част: тези думи

изменение 68
1-ва част: „1. До 1 юни 2023 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с 

член 12 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на параметри и 
изисквания за информация за износването на гумите.“

2-ра част: „2. До 1 януари 2025 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с 
член 12 за допълване на настоящия регламент чрез въвеждане на параметри и 
изисквания за информация за пробега на гумите.“

3-та част: „3. Комисията изисква от организациите по стандартизация да разработят 
хармонизирани методи на изпитване за измерване на износването на гумите и 
пробега на гумите, както и проучва доколко потребителите разбират тези 
параметри.“

11. Авторското право в цифровия единен пазар ***I

Доклад: Axel Voss (A8-0245/2018)

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

266 EFDD ПГ - 181, 443, 32

Временно споразумение

Временно 
споразумение

271 комисия ПГ + 348, 274, 36

Изявление на 
Комисията

272 комисия +

Проект на законодателен акт

Целият текст 271СЧ
1

комисия ↓

267з=
270з=

EFDD
повече от 38 
членове на 
Парламента

ПГ ↓Член 11

271СЧ
2

комисия ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

257з=
265з=
268з=
269з=

GUE/NGL
повече от 38 
членове на 

ЕП
EFDD,

повече от 38 
членове на 

ЕП

ПГ ↓

271СЧ
3

комисия ↓

Член 13

260 GUE/NGL ПГ ↓

след член 17 261 GUE/NGL ПГ ↓

след съображение 2 253 GUE/NGL ↓

254 GUE/NGL ↓след съображение 3

255 GUE/NGL ↓

Съображение 24 271СЧ
4

комисия ↓

256 GUE/NGL ↓Съображение 35

271СЧ
5

комисия ↓

262з Повече от 38 
членове на 
Парламента

↓Съображение 37

271СЧ
6

комисия ↓

263з Повече от 38 
членове на 
Парламента

↓Съображение 38

258 GUE/NGL ↓

Съображение 39 264з Повече от 38 
членове на 
Парламента

↓

след съображение 45 259 GUE/NGL ↓

гласуване: предложение на Комисията ПГ ↓
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Искания за поименно гласуване
EFDD: изменения 266, 267, 268
GUE/NGL: изменения 260, 261

Искания за  гласуване поотделно
GUE/NGL: съображение 35 от изменение 271

12. Договори за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги ***I

Доклад: Evelyne Gebhardt et Axel Voss (A8-0375/2017)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

126 комисия ПГ + 598, 34, 26

13. Договори за продажба на стоки ***I

Доклад: Pascal Arimont (A8-0043/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

123 комисия ПГ + 629, 29, 6

14. Риболовът в зоната по Споразумението за GFCM (Генералната комисия по 
рибарство в Средиземно море) ***I

Доклад: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

20 комисия ПГ + 588, 28, 43
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Декларации на 
Комисията

21 комисия +

15. Привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на 
политиката в областта на околната среда ***I

Доклад: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

51 комисия ПГ + 619, 19, 26

16. Специални правила относно максималната дължина на кабини ***I

Доклад: Karima Delli (A8-0042/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 635, 22, 5

17. Бенчмаркове за ниски въглеродни емисии и бенчмаркове за положително 
въздействие в областта на въглеродните емисии ***I

Доклад: Neena Gill (A8-0483/2018)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 579, 40, 42

18. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“ 
(Interreg) ***I

Доклад: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

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

Приключване на 
първото четене

+

19. Основни права на хората от африкански произход

Предложение за резолюция: B8-0212/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B8-0212/2019
(комисия LIBE)

§ 8 1 GUE/NGL ПГ - 106, 529, 22

§ 11 2 GUE/NGL -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 535, 80, 44

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 1; окончателно гласуване

20. Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и 
избягването на данъци

Доклад: Jeppe Kofod и Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 1 56 GUE/NGL -

след § 3 1 EFDD ПГ - 121, 477, 60

след § 4 57 GUE/NGL -

§ 8 51з EFDD ПГ - 56, 603, 4

58 GUE/NGL ПГ - 163, 487, 7след § 8

59 GUE/NGL -

60 GUE/NGL ПГ - 298, 353, 11след § 12

61 GUE/NGL ПГ - 267, 370, 23

85 S&D -след § 16

86 S&D +

след § 22 87 S&D +

след § 29 88 S&D ЕГ - 305, 332, 22

разд.

1/ПГ + 610, 42, 2

2/ПГ + 506, 140, 11

3/ПГ + 503, 133, 18

§ 35 § оригинален 
текст

4/ПГ - 287, 341, 30

след § 35 62 GUE/NGL -

§ 36 89 S&D -

63 GUE/NGL -след § 36

64 GUE/NGL -

§ 39 5 PPE, S&D +

разд.

1 +

§ 41 § оригинален 
текст

2 +

след § 46 65 GUE/NGL -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 326, 307, 28

§ 52 § оригинален 
текст

2/ПГ + 506, 122, 32

след § 55 24 Verts/ALE ПГ + 569, 76, 13

§ 60 § оригинален 
текст

ПГ + 489, 132, 34

§ 63 § оригинален 
текст

ПГ + 451, 199, 9

разд.

1 +

2 +

§ 64 § оригинален 
текст

3 +

разд.

1 +

§ 65 § оригинален 
текст

2 +

§ 67 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 68 § оригинален 
текст

2 +

25 Verts/ALE ПГ - 150, 329, 183

6 PPE, S&D +

§ 69

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

26 Verts/ALE ПГ - 251, 264, 140

7 PPE, S&D +

§ 71

§ оригинален 
текст

ПГ ↓
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 72 § оригинален 
текст

2 +

§ 73 § оригинален 
текст

ПГ + 517, 63, 80

27 Verts/ALE ПГ - 287, 342, 28

разд.

1 +

§ 75

§ оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 77 § оригинален 
текст

2 +

§ 79 28 Verts/ALE, 
S&D

ПГ - 273, 371, 16

разд.

1 +

след § 79 29 Verts/ALE, 
S&D

2/ПГ - 269, 335, 53

§ 80 § оригинален 
текст

ПГ + 491, 143, 26

8 PPE, S&D +§ 81

§ оригинален 
текст

поотд. ↓

83 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 346, 236, 74

§ 86 90 S&D ПГ - 256, 325, 77

разд.

1 +

§ 106 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 106 66 GUE/NGL ПГ + 399, 249, 12

след § 113 91 S&D ЕГ + 326, 259, 65

след § 114 2 EFDD ЕГ + 334, 248, 72

67 GUE/NGL ЕГ + 326, 318, 11след § 115

68 GUE/NGL ЕГ - 170, 464, 14

30 Verts/ALE ПГ + 466, 163, 33

31 Verts/ALE ПГ + 450, 171, 36

след § 117

69 GUE/NGL -

след § 120 32 Verts/ALE ПГ + 371, 223, 62

разд.

1/ПГ + 571, 84, 4

§ 123 § оригинален 
текст

2/ПГ + 482, 160, 14

след § 199 33 Verts/ALE ПГ + 340, 309, 9

разд.

1 +

§ 209 § оригинален 
текст

2 +

9 PPE, S&D +§ 211

34 Verts/ALE +

§ 214 § оригинален 
текст

ПГ + 352, 238, 70

§ 216 92 S&D +

§ 219 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

- 198, 451, 5

10 PPE, S&D +след § 223

97 ECR -

§ 235 93 S&D ЕГ + 584, 45, 22
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 244 35 Verts/ALE, 
S&D

ПГ + 354, 283, 20

§ 250 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 258 36 Verts/ALE ПГ - 285, 361, 10

разд.

1 +

§ 263 § оригинален 
текст

2/ЕГ + 363, 270, 23

§ 281 11 PPE, S&D +

70 GUE/NGL -

71 GUE/NGL -

след § 282

72 GUE/NGL -

37 Verts/ALE -

73 GUE/NGL -

след § 283

74 GUE/NGL -

след § 286 98 ECR -

§ 287 52з EFDD ПГ - 53, 585, 23

след § 288 38 Verts/ALE, 
S&D

-

75 GUE/NGL -след § 296

76 GUE/NGL ПГ - 213, 421, 25

§ 297 39 Verts/ALE -

§ 298 12 PPE, S&D +

разд.

1 -

77 GUE/NGL

2/ЕГ + 355, 226, 76

след § 298

78 GUE/NGL -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

79 GUE/NGL ПГ + 330, 310, 18

след § 300 80 GUE/NGL -

след § 302 40 Verts/ALE -

§ 303 94 S&D ПГ + 317, 302, 30

21 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

22 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

след § 304

23 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

§ 306 13 PPE, S&D +

след § 307 14 PPE, S&D +

§ 310 95 S&D ЕГ + 321, 260, 75

разд.

1/ПГ + 539, 85, 28

96 S&D

2/ПГ + 408, 205, 37

15 PPE, S&D ↓

41 Verts/ALE ↓

разд.

1/ПГ ↓

§ 312

§ оригинален 
текст

2/ПГ ↓

42 Verts/ALE -§ 313

16 PPE, S&D +

§ 320 17 PPE, S&D +

след § 325 81 GUE/NGL ЕГ - 265, 382, 7

§ 326 § оригинален разд.
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +текст

2 +

след § 328 43 Verts/ALE +

разд.

1 +

§ 333 § оригинален 
текст

2 +

след § 333 82 GUE/NGL ЕГ - 285, 285, 82

§ 345 § оригинален 
текст

ПГ + 513, 109, 34

§ 347 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 355 44 Verts/ALE ПГ - 308, 346, 2

след § 358 83 GUE/NGL -

§ 359 § оригинален 
текст

ПГ + 351, 296, 10

след § 361 84 GUE/NGL -

§ 368 § оригинален 
текст

ПГ + 341, 291, 23

§ 370 45 Verts/ALE ЕГ + 472, 165, 19

след § 377 46 Verts/ALE +

§ 380 47 Verts/ALE +

§ 387 48 Verts/ALE ПГ - 291, 354, 14

§ 400 53з EFDD ПГ - 313, 334, 9

§ 401 § оригинален 
текст

ПГ - 278, 360, 16

§ 404 54з EFDD ПГ - 64, 524, 67

§ 405 55з EFDD ПГ - 53, 536, 68

§ 407 49 Verts/ALE -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ оригинален 
текст

ПГ + 456, 191, 11

след § 407 18 GUE/NGL ПГ - 144, 493, 20

§ 408 § оригинален 
текст

ПГ + 406, 232, 16

§ 409 § оригинален 
текст

ПГ + 476, 166, 12

§ 410 50 Verts/ALE, 
S&D

ПГ + 319, 317, 23

позоваване 23 3 PPE, S&D +

след позоваване 25 4 PPE, S&D +

19 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+след позоваване 30

20 PPE, S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

+

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 505, 63, 87

Искания за поименно гласуване
ECR: §§ 35, 60, 407, 408, 409
EFDD: изменения 1, 51, 52, 53, 54, 55
PPE: изменения 51, 52, 54, 55, 90, 123, 312
Verts/ALE: изменения 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 44, 48, 50
S&D: §§ 63, 69, 71, 73, 80, 214, 359, 368, 401, 408; Изменения 28, 29 (втора част), 35, 

50, 51, 53, 94, 96 ( първа и втора част)
GUE/NGL: §§ 52, 345, 408; изменения 18, 58, 60, 61, 66, 76, 79

Искания за  гласуване поотделно
ECR: §§ 60, 407, 408, 409
ALDE: §§ 67, 69, 71, 73, 80, 81, 359
PPE: §§ 63, 83, 214, 219, 359, 368, 401, 408
GUE/NGL: §§ 250, 347

Искания за разделно гласуване
ALDE:
§ 41
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1-ва част: „посочва, че неотдавна някои държави приеха едностранни мерки за 
противодействие на вредните данъчни практики (например относно удържания 
при източника данък (Diverted Profits Tax) в Обединеното кралство и 
разпоредбите на данъчната реформа в САЩ относно международния 
нискооблагаем доход от нефизически активи (Global Intangible Low-Taxed 
Income, GILTI)), за да гарантират, че доходите от чужбина на 
многонационалните предприятия се облагат надлежно с минимална ефективна 
данъчна ставка в държавата, където се намира седалището на дружеството 
майка; призовава за оценка на ЕС на посочените мерки; отбелязва, че за 
разлика от тези едностранни мерки ЕС обикновено насърчава многостранни и 
консенсусни решения за справедливо разпределение на правата на данъчно 
облагане; подчертава, че ЕС например дава приоритет на глобално решение за 
облагането на цифровия сектор, 

2-ра част: но все пак предлага данък на ЕС върху цифровите услуги, тъй като 
понастоящем дискусиите в световен мащаб напредват бавно;“

§ 64
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „като създават нееднакви условия на 

конкуренция и поставят традиционните дружества в неизгодно положение;“ и 
„отбелязва, че за моделите на цифровите предприятия в ЕС се прилага по-
ниска ефективна средна данъчна тежест, отколкото за традиционните бизнес 
модели;“

2-ра част: „като създават нееднакви условия на конкуренция и поставят традиционните 
дружества в неизгодно положение;“

3-та част: „отбелязва, че за моделите на цифровите предприятия в ЕС се прилага по-
ниска ефективна средна данъчна тежест, отколкото за традиционните бизнес 
модели;“

§ 65
1-ва част: „посочва в този контекст постепенното преминаване от материално 

производство към нематериални активи във веригите за създаване на стойност 
на многонационалните предприятия, както е отразено в относителните темпове 
на растеж през последните пет години на постъпленията от авторски и 
лицензионни възнаграждения (почти 5% годишно) в сравнение с търговията 
със стоки и преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) (по-малко от 1% 
годишно);“

2-ра част: „изразява съжаление поради факта, че цифровите предприятия почти не 
плащат данъци в някои държави членки независимо от значителното си 
цифрово присъствие и големи приходи в тези държави членки;“

§ 68
1-ва част: „отбелязва водещата роля на Комисията и на някои държави членки в 

световния дебат относно данъчното облагане на цифровизираната икономика; 
насърчава държавите членки да продължат своята проактивна работа на 
равнище ОИСР и ООН, особено чрез процеса, който беше въведен от 
приобщаващата рамка за борба със свиването на данъчната основа и 
прехвърлянето на печалби в свързаната записка относно политиката;“

2-ра част: „припомня обаче, че ЕС не следва да чака решение в световен мащаб, а да 
действа незабавно;“

§ 72
1-ва част: „разбира, че т.нар. „временно решение“ не е оптимално;“
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2-ра част: „счита, че това ще спомогне за ускоряване на търсенето на по-добро решение 
на световно равнище, като същевременно ще осигури донякъде еднакви 
условия на конкуренция на местните пазари; призовава държавите – членки на 
ЕС, да обсъдят, приемат и приложат възможно най-скоро дългосрочното 
решение относно данъчното облагане на цифровата икономика (относно 
значителното цифрово присъствие), за да може ЕС да продължи да определя 
тенденциите на световно равнище; подчертава, че предложеното от Комисията 
дългосрочно решение следва да служи като основа за допълнителна работа на 
международно равнище;“

§ 75
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „което се изразява в минимално 

ефективно данъчно облагане“
2-ра част: тези думи

§ 77
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отбелязва, че традиционните сектори 

плащат средно ефективна ставка на корпоративен данък от 23%, докато 
цифровият сектор плаща около 9,5%;“

2-ра част: тези думи

PPE:
§ 52
1-ва част: „призовава на тези нови данъчни показатели за европейския семестър да се 

даде същия статут като на свързаните с контрола на разходите показатели;“
2-ра част: „подчертава ползата от придаване на европейския семестър на това данъчно 

измерение, тъй като то ще направи възможна борбата с определени вредни 
данъчни практики, които до момента не бяха отстранени чрез Директивата 
срещу избягването на данъци и други действащи европейски нормативни 
актове;“

§ 123
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „че“ и „може само донякъде да се 

обясни с действителните икономически дейности, осъществявани в тези 
държави членки“

2-ра част: „че“ и „може само донякъде да се обясни с действителните икономически 
дейности, осъществявани в тези държави членки“

§ 263
1-ва част: „подчертава проблема с изпирането на пари чрез инвестиции в недвижими 

имоти в европейски градове чрез чуждестранни фиктивни дружества; 
припомня, че Комисията следва да оцени необходимостта и 
пропорционалността на хармонизирането на информацията в поземлените и 
имотните регистри и да оцени необходимостта от взаимно свързване на тези 
регистри; призовава Комисията да придружи този доклад със законодателно 
предложение, ако е целесъобразно;“

2-ра част: „счита, че държавите членки следва да разполагат с публично достъпна 
информация относно крайната действителна собственост върху земята и 
недвижимите имоти;“

§ 312
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1-ва част: „припомня, че Комисията отправи критики към седем държави членки151 – 
Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия, 
относно недостатъци в техните данъчни системи, улесняващи агресивното 
данъчно планиране, като изтъкна, че те подкопават целостта на единния 
европейски пазар;“

2-ра част: „счита, че тези юрисдикции също така могат да се разглеждат като улесняващи 
агресивното данъчно планиране в световен мащаб;“

S&D:
изменение 77
1-ва част: „отбелязва неотдавнашното добавяне от Съвета на 10 юрисдикции (Аруба, 

Барбадос, Белиз, Бермудски острови, Доминика, Фиджи, Маршалови острови, 
Оман, Обединени арабски емирства и Вануату) към петте юрисдикции, които 
вече са посочени като неоказващи съдействие за данъчни цели (Американска 
Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго и Американски Вирджински 
острови);“

2-ра част: „отбелязва добавянето на две други юрисдикции към сивия списък (Австралия 
и Коста Рика);“

изменение 29
1-ва част: „счита, че глобалната координация на данъчната основа в резултат на проекта 

ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби 
следва да бъде придружена от по-добра координация на данъчните ставки с 
цел постигане на подобрена ефективност;“

2-ра част: „призовава държавите членки да работят с Комисията, за да се определи 
справедливо равнище на минимално ефективно данъчно облагане на равнище 
ЕС и да се насърчи подобен стандарт на световно равнище; счита, че това 
равнище на данъчно облагане не следва да се фиксира под 18 % от нетната 
печалба на предприятията;“

изменение 96
1-ва част: „припомня, че Комисията отправи критики към седем държави членки151 – 

Белгия, Кипър, Унгария, Ирландия, Люксембург, Малта и Нидерландия, 
относно недостатъци в техните данъчни системи, улесняващи агресивното 
данъчно планиране, като изтъкна, че те подкопават целостта на единния 
европейски пазар; счита, че тези юрисдикции също така могат да се разглеждат 
като улесняващи агресивното данъчно планиране в световен мащаб; 
подчертава, че Комисията е признала, че някои от гореспоменатите държави 
членки са предприели мерки за подобряване на данъчните си системи, за да 
отговорят на отправените от Комисията критики;

2-ра част: „отбелязва, че неотдавнашно проучване идентифицира пет държави – членки 
на ЕС, като корпоративни данъчни убежища: Кипър, Ирландия, Люксембург, 
Малта и Нидерландия; подчертава, че критериите и методиката, използвани за 
подбор на тези държави членки, включват цялостна оценка на техните вредни 
данъчни практики, мерки за улесняване на агресивното данъчно планиране и 
нарушаването на икономическите потоци въз основа на данни от Евростат, 
които включват комбинация от големи и външни преки чуждестранни 
инвестиции, авторски и лицензионни възнаграждения, лихви и потоци от 
дивиденти; призовава Комисията понастоящем да разглежда поне тези пет 
държави членки като данъчни убежища в ЕС докато не бъдат проведени 
съществени данъчни реформи;“

GUE/NGL:
§ 106
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1-ва част: „припомня, че публичното отчитане по държави е една от най-важните мерки 
за осигуряване на по-голяма прозрачност относно данъчната информация на 
дружествата; подчертава, че предложението за публично отчитане по държави 
на някои предприятия и клонове беше представено на съзаконодателите 
веднага след скандала с „Досиетата от Панама“ на 12 април 2016 г. и че 
Парламентът прие позицията си по него на 4 юли 2017 г.; припомня, че 
Парламентът призова за разширяване на обхвата на докладването“ 

2-ра част: „и за защита на чувствителната търговска информация, като надлежно се 
защитава конкурентоспособността на предприятията от ЕС;“

§ 209
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „по примера на Глобалния закон 

„Магнитски“ в САЩ“
2-ра част: тези думи

§ 326
1-ва част: „счита, че подкрепата за развиващите се страни в борбата с данъчните измами 

и агресивното данъчно планиране, както и корупцията и секретността, които 
улесняват незаконните финансови потоци, е от изключително значение за 
укрепване на съгласуваността на политиките за развитие в ЕС и за 
подобряване на данъчния капацитет на развиващите се страни и способността 
за мобилизиране на собствените им ресурси за устойчиво икономическо 
развитие;“

2-ра част: „подчертава необходимостта от увеличаване на дела на финансовата и 
техническата помощ за данъчните администрации на развиващите се страни, 
така че да се създадат стабилни и съвременни правни уредби за данъчно 
облагане;“

§ 333
1-ва част: „припомня, че официалната помощ за развитие, която е предназначена за 

намаляване на бедността, следва да бъде насочена в по-голяма степен към 
въвеждането на подходяща регулаторна уредба и към укрепването на 
данъчните администрации и институциите, отговорни за борбата с 
незаконните финансови потоци;“

2-ра част: „призовава помощта да се предоставя под формата на технически експертни 
знания и опит по отношение на управлението на ресурсите, финансовата 
информация и антикорупционните разпоредби; призовава тази помощ да 
благоприятства също така регионалното сътрудничество срещу данъчните 
измами, отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и 
изпирането на пари; подчертава, че тази помощ следва да включва подкрепа за 
гражданското общество и медиите в развиващите се страни, за да се гарантира 
обществен контрол над местните данъчни политики;“

ECR, S&D, GUE/NGL:
§ 35
1-ва част: „припомня, че данъците трябва да се плащат в юрисдикциите, където 

ефективно се упражнява значителна и реална икономическа дейност и се 
създава стойност, или – в случаите на косвено данъчно облагане – където се 
осъществява потреблението;“

2-ра част: „подчертава, че това може да бъде постигнато чрез приемането на общата 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) в ЕС с 
подходящо и справедливо разпределение,“

3-та част: „като се включат, наред с останалото, всички материални и нематериални 
активи;“
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4-та част: „и нематериални“

21. Споразумение за институционална рамка между Европейския съюз и 
Конфедерация Швейцария

Доклад: Doru-Claudian Frunzulică (A8-0147/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1, след буква ж 1 EFDD ПГ - 190, 443, 15

3 Verts/ALE ПГ - 264, 352, 30

разд.

1 +

§ 1, буква ш

§ оригинален 
текст

2/ЕГ + 330, 303, 16

съображение К 2 S&D +

гласуване: препоръка (целия текст) ПГ + 393, 132, 81

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 3
EFDD: изменение 1

Искания за разделно гласуване
S&D, Verts/ALE:
§ 1, буква м
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление по повод на 

непропорционалните едностранни „съпътстващи мерки“ от швейцарска 
страна, които са в сила от 2004 г.; приканва Швейцария, която счита, че 
съпътстващите мерки са важни, да търси решение, което е напълно 
съвместимо със съответните инструменти на ЕС;“

2-ра част: тези думи

22. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0110/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 349, 158, 3
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция

след § 20 4 EFDD -

след § 24 14 S&D ЕГ + 303, 204, 17

§ 34 1 PPE +

след § 34 15 S&D +

§ 39 2 Verts/ALE ПГ + 290, 227, 27

§ 83 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 85 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 120 § оригинален 
текст

2 -

разд.

1/ЕГ - 258, 320, 7

§ 143 5 EFDD

2 ↓

§ 165 6 EFDD -

След функция 31 27 S&D ЕГ + 343, 242, 14

22 S&D +

23 S&D +

24 S&D +

25 S&D ЕГ + 286, 241, 80

след § 180

26 S&D +

§ 182 3 Verts/ALE ПГ + 404, 161, 47

§ 183 12 GUE/NGL ЕГ - 151, 399, 70

след § 182 7 EFDD ПГ - 100, 371, 144

§ 184 9 ENF ПГ - 94, 418, 107
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 184 28 GUE/NGL ПГ + 313, 246, 67

10 ALDE ЕГ - 268, 320, 41

разд.

1/ЕГ + 421, 203, 2

след § 194

11 ALDE

2 -

след § 196 8 EFDD +

§ 201 16 S&D +

§ 228 17 S&D ЕГ + 364, 262, 6

§ 230 18 S&D +

§ 231 19 S&D +

§ 243 13 GUE/NGL -

§ 256 20 S&D +

след § 256 21 S&D +

след § 258 29 S&D ПГ + 348, 225, 58

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 449, 152, 26

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 2, 3
EFDD: гласуване относно решението изменение 7 (резолюция)
ENF: изменения 9, 28
S&D: изменение 29

Искания за  гласуване поотделно
S&D: §§ 83, 85, 228, 232

Искания за разделно гласуване
S&D:
изменение 5
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1-ва част: „подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават 
изпълнението на целта в многогодишната финансова рамка за насочване на 
20% от разходите към интегриране на въпросите относно климата и че 
ГД „Действия по климата“ подкрепя други генерални дирекции да интегрират 
въпросите, свързани с климата, в своите дейности; изразява съжаление, че през 
2017 г. само 19,3% от бюджета на Съюза са били изразходвани за действия, 
свързани с климата, и че прогнозата е средната стойност за периода 2014—
2020 г. да бъде едва 18,8%; отбелязва със загриженост, че разходите не 
съответстват на очертаните параметри, според които се изисква заделяне на 
20 % за действия, свързани с климата, и призовава за силен ангажимент от 
страна на Комисията в подкрепа на дейностите в областта на околната среда и 
климата,“

2-ра част: „особено в селскостопанския сектор;“

изменение 11
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „да се извършват от независима страна“
2-ра част: тези думи

§ 120
1-ва част: Целият текст с изключение на думата: „бързо“
2-ра част: тази дума

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, буква а) от Правилника за дейността).
Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща Комисията и изпълнителните агенции (член 14, 
параграф 3 от Регламент (ЕО) № 58/2003 и член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1653/2004).

23. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Специални доклади на Сметната палата в рамките на 
освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2017 година

Доклад: Inés Ayala Sender (A8-0088/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция

§ 38 1з PPE, S&D ЕГ + 400, 215, 19

§ 39 2з PPE, S&D +

§ 40 3з PPE, S&D +

§ 42 4з PPE, S&D ЕГ + 319, 294, 14

§ 43 5з PPE, S&D ЕГ - 296, 315, 17
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 44 6з PPE, S&D ЕГ + 349, 275, 4

§ 54 7з PPE, S&D +

§ 57 8з PPE -

§ 58 9з PPE -

§ 59 10з PPE -

§ 60 11з PPE, S&D ЕГ + 330, 294, 10

§ 61 12з PPE, S&D ЕГ + 327, 289, 11

§ 62 13з PPE, S&D +

§ 65 14з PPE, S&D +

§ 67 15з PPE, S&D +

§ 68 16з PPE, S&D +

§ 69 17з PPE -

§ 70 18з PPE, S&D ЕГ + 337, 280, 21

§ 71 19з PPE, S&D +

§ 72 20з PPE, S&D +

§ 200 21з PPE, S&D +

§ 201 22з PPE ЕГ + 338, 268, 33

§ 202 23з PPE, S&D +

§ 203 24з PPE, S&D +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 503, 103, 37

24. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – осми, девети, десети и единадесети ЕФР

Доклад: Marco Valli (A8-0107/2019)
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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

§ 31 1з EFDD -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 504, 119, 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, буква а) от Правилника за дейността).

25. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

Доклад: Claudia Schmidt (A8-0108/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: решение (текстът като цяло) ПГ + 485, 139, 8

Предложение за резолюция

разд.

1/ПГ - 216, 409, 14

§ 1 14 EFDD

2/ПГ - 185, 433, 10

след § 3 15 EFDD ПГ - 141, 460, 31

§ 29 1 Verts/ALE ПГ + 371, 262, 5

2 Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 36

§ оригинален 
текст

2/ЕГ + 322, 297, 17

§ 38 34 ENF ПГ - 113, 451, 64
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 38 23 GUE/NGL ПГ - 296, 318, 20

разд.

1/ПГ + 416, 192, 31

16 EFDD

2/ПГ + 411, 205, 15

§ 39

§ оригинален 
текст

ПГ ↓

§ 40 § оригинален 
текст

ПГ + 486, 116, 29

§ 41 § оригинален 
текст

ПГ + 497, 111, 22

§ 42 § оригинален 
текст

ПГ + 503, 112, 21

§ 43 § оригинален 
текст

ПГ + 497, 110, 22

§ 44 § оригинален 
текст

ПГ + 409, 169, 50

§ 48 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 54 35 ENF ПГ - 107, 478, 55

разд.

1/ПГ + 412, 190, 36

след § 54 24 GUE/NGL

2/ПГ - 170, 408, 42

след § 55 36 ENF ПГ - 139, 477, 18

§ 56 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 62 37 ENF ПГ - 73, 527, 37

след § 66 32 S&D ПГ + 595, 13, 23

след § 71 17 EFDD -

§ 72 3 Verts/ALE +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 78 46 S&D, 
Verts/ALE, 
GUE/NGL

ПГ + 375, 210, 46

разд.

1 +

§ 80 § оригинален 
текст

2 -

след § 80 25 GUE/NGL ПГ - 167, 441, 27

§ 85 § оригинален 
текст

поотд. -

§ 86 § оригинален 
текст

поотд. -

§ 87 § оригинален 
текст

поотд. -

§ 88 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 388, 249, 3

разд.

1 +

§ 91 § оригинален 
текст

2/ЕГ - 308, 320, 5

след § 92 18 EFDD -

§ 98 33 Verts/ALE, 
S&D

ПГ + 393, 221, 22

§ 99 44 S&D ПГ - 260, 284, 87

след § 100 38 ENF -

след § 106 4 Verts/ALE ПГ - 301, 306, 30

§ 107, уводна част 31 ALDE ЕГ + 313, 291, 28

разд.

1 +

2/ЕГ + 347, 270, 15

§ 107 § оригинален 
текст

3 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

4 +

5 Verts/ALE ПГ + 374, 246, 16

разд.

1/ПГ + 332, 256, 41

2/ПГ + 327, 251, 42

6 Verts/ALE

3/ПГ + 322, 244, 59

7 Verts/ALE ПГ + 428, 191, 16

8 Verts/ALE ПГ - 250, 346, 33

след § 107

26 GUE/NGL ПГ + 339, 260, 29

19 EFDD ПГ - 239, 360, 32

разд.

1/ПГ + 510, 64, 54

§ 109

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 363, 186, 83

след § 109 20 EFDD ПГ - 99, 458, 76

§ 110 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 112 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 454, 165, 15

§ 113 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 396, 205, 30

§ 115 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 116 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 117 § оригинален 
текст

поотд. +

10 Verts/ALE -

11 Verts/ALE -

след § 133

12 Verts/ALE ЕГ + 436, 186, 17
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

13 Verts/ALE ЕГ - 284, 326, 22

39 ENF ПГ - 138, 452, 42след § 144

30rev S&D ПГ + 414, 192, 23

след § 145 21 EFDD ПГ - 157, 436, 42

§ 147 27 GUE/NGL ПГ ↓

след § 149, 
подзаглавие

28 GUE/NGL ЕГ - 237, 349, 53

22 EFDD -след § 149

29 GUE/NGL ПГ + 297, 260, 78

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 464, 144, 33

Искания за поименно гласуване
ENF: изменения 24, 25, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39
EFDD: гласуване относно решението изменения 14, 15, 16, 19, 20, 21
Verts/ALE: изменения 1, 4, 5, 6, 7, 8
GUE/NGL: изменения 23, 24, 25, 26, 27, 29, 46
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 109
S&D: изменения 30, 32, 33, 44, 46

Искания за  гласуване поотделно
PPE: §§ 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 56, 85, 86, 87, 88
S&D: §§ 110, 112, 113, 115, 116, 117

Искания за разделно гласуване
Verts/ALE:
изменение 6
1-ва част: „–  вътрешният одит на Европейския парламент да извършва извадкови 

проверки за 5% от разходите във връзка с надбавката за общи разходи; 
окончателните резултати и констатациите следва да бъдат включени в 
годишния доклад за вътрешния одит, публикуван от Европейския парламент;“

2-ра част: „необходимостта членовете на ЕП да публикуват ежегодно преглед на своите 
разходи, по категории (разходи за комуникация, наем на офис, канцеларски 
материали и др.);“

3-та част: „допускане на независим одитор, който да отговаря за годишния преглед на 
сметките и за публикуването на одитно становище;“

изменение 14
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1-ва част: „изразява съжаление във връзка с факта, че окончателните бюджетни кредити 
на Парламента за 2017 г. възлизат общо на 1 909 590 000 EUR, или 19,25 % по 
функция 5 от многогодишната финансова рамка9, заделени общо за 
административни разходи на институциите на Съюза за 2017 г., което 
представлява увеличение от не по-малко от 3,9 % спрямо бюджета за 2016 г. 
(1 838 613 983 EUR); изразява съжаление, че през този парламентарен мандат 
бюджетът на Парламента непрекъснато нарастваше, като за финансовата 2019 
година достигна общ годишен размер от 1 999 144 000 EUR;“

2-ра част: „поради това призовава Парламента да си постави като основна цел по 
отношение на своя бюджет да ограничи във възможно най-голяма степен 
собствените си разходи и да се стреми към значителни икономии, за да 
изпрати сигнал за солидарност с гражданите на ЕС;“

изменение 16
1-ва част: „изразява съжаление за това, че въпреки многократните призиви на 

Парламента за определяне на едно седалище и въпреки факта, че гражданите 
на Съюза не разбират защо Парламентът трябва да разделя дейността си между 
две седалища, досега Европейският съвет дори не е започнал дискусия как да 
удовлетвори исканията на Парламента в това отношение; припомня анализа на 
Сметната палата от 2014 г., според който ако Парламентът централизира 
своите операции, ще бъдат генерирани годишни икономии в размер на 114 
милиона евро; припомня резолюцията на Парламента от 2013 г.10, според 
която разходите във връзка с географската разпръснатост на Парламента 
варират в диапазона от 156 до 204 милиона евро годишно; изразява съжаление 
във връзка с факта, че само за един парламентарен мандат разходите, 
произтичащи от географската разпръснатост на Парламента, може да 
достигнат един милиард евро и възразява срещу многогодишните строителни 
проекти за разширяване на офисното пространство за членовете ЕП както в 
Страсбург, така и в Брюксел; поради това призовава за бързо предприемане на 
практически мерки за определяне на едно седалище на Парламента,“ 

2-ра част: „за да се предотврати допълнително разхищение на публични средства;“

PPE:
§ 36
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „със задоволство“
2-ра част: тези думи

§ 91
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „отбелязва, че сградата се предвижда да 

бъде построена със закъснение от шест години и със 115 милиона евро над 
първоначално предвидения бюджет;“

2-ра част: тези думи

§ 109
1-ва част: „отбелязва, че в докладна записка до Бюрото от 8 март 2018 г. генералният 

секретар на Парламента прие, че пенсионният фонд, свързан със схемата за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване на членовете на ЕП, „ще 
изчерпи своя капитал доста преди края на пенсионните задължения и 
евентуално още до 2024 г.“;“ призовава следователно генералния секретар и 
Бюрото, при пълно спазване на Устава на членовете на ЕП, спешно да изготвят 
ясен план за поемането и изпълнението от Парламента на неговите задължения 
и отговорности във връзка със схемата за допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване на членовете на ЕП“ 

2-ра част: „веднага след изборите през 2019 г.;“
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S&D:
изменение 24
1-ва част: „изразява съжаление за това, че документите за процедурата по възлагане на 

обществена поръчка за Дома на европейската история през януари 2019 г. не 
бяха предоставени; изразява дълбока загриженост във връзка с изискванията за 
новата тръжна процедура; призовава генералния секретар да информира 
комисията по бюджетен контрол за резултатите от търга; подчертава, че 
независимо от резултатите от търга, персоналът на изложбата трябва да бъде 
третиран по-добре по отношение на следните аспекти: работното време на 
служителите трябва да бъде предвидимо, режимът за предоставяне на отпуск 
трябва да бъде коригиран и трябва да им се осигури подходящо облекло;“

2-ра част: „освен това призовава Бюрото да продължи диалога с местните органи, с цел 
да се проучи как те могат да допринесат за финансирането на Дома на 
европейската история;“

§ 80
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление за това, че в някои 

градове, като например Париж, бяха избрани места на най-скъпите улици, без 
подходяща обосновка;“

2-ра част: тези думи

§ 107
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление обаче, че 

единственото решение, взето от Бюрото, е свързано с неизчерпателен списък 
на допустимите разходи;“ „призовава за пълно отчитане на разходите по линия 
на тази надбавка от страна на членовете на ЕП;“ и „(което изисква, наред с 
другото, изчерпателен списък на допустимите разходи)“

2-ра част: „изразява съжаление обаче, че единственото решение, взето от Бюрото, е 
свързано с неизчерпателен списък на допустимите разходи;“

3-та част: „призовава за пълно отчитане на разходите по линия на тази надбавка от 
страна на членовете на ЕП;“

4-та част: „(което изисква, наред с другото, изчерпателен списък на допустимите 
разходи)“

Разни
Изменение 9 а бе оттеглено.
Изменения 40, 41, 42, 43 и 45 бяха анулирани.

26. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС –  Европейски съвет и Съвет

Доклад: Arndt Kohn (A8-0096/2019)

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

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност

гласуване: решение 
(текстът като цяло)

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

Предложение за резолюция

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 588, 29, 14

Разни
Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се отлага и 
приключването на сметките се отлага (вж. Приложение ІV, член 5, параграф 1, буква б) от 
Правилника за дейността).

27. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Съд на ЕС

Доклад: Arndt Kohn (A8-0098/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 518, 107, 11

28. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.:  Общ бюджет на ЕС – Сметна палата

Доклад: Arndt Kohn (A8-0097/2019)

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

Решение относно освобождаването от отговорност

гласуване: решение 
(текстът като цяло)

+

Предложение за резолюция
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 519, 94, 24

29. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален 
комитет

Доклад: Arndt Kohn (A8-0100/2019)

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 EFDD -

разд.

1 +

§ 9 § оригинален 
текст

2 -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 510, 124, 7

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 9
1-ва част: „приветства междуинституционалното административно сътрудничество с 

Парламента и резултатите от междинната оценка на прилагането на 
споразумението за сътрудничество между Комитета и Комитета на регионите, 
което подчертава успешното прилагане на няколко мерки; отбелязва, че в 
контекста на процес на прехвърляне на длъжности Комитетът вече е преместил 
16 длъжности от дирекцията за преводи към собствените си служби и че 
оставащите стъпки ще се предприемат постепенно; отбелязва изчисляването на 
бюджетните икономии, реализирани от Комитета и Комитета на регионите 
чрез тяхното междуинституционално сътрудничество, като например 
икономиите, наред с другото, при разходите за инфраструктура в размер на 
12,5 милиона евро, разходите за ИТ в размер на 5 милиона евро и разходите за 
персонал в областта на сигурността в размер на 500 000 EUR; призовава 
Комитета и Комитета на регионите да продължат да подобряват това 
междуинституционално сътрудничество, за да се постигнат по-нататъшни 
икономии“ 
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2-ра част: „и по този начин да намалят бюджетите на съответните институции;“

30. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Комитет на регионите

Доклад: Arndt Kohn (A8-0101/2019)

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 2 EFDD -

§ 12 4 GUE/NGL +

§ 16 3 EFDD -

§ 37 1 Verts/ALE ПГ - 174, 392, 73

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 508, 125, 7

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 1

31. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

Доклад: Arndt Kohn (A8-0109/2019)

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

§ 10 1 EFDD -

разд.§ 32 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

§ 45 2 EFDD -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 489, 140, 9

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 32
1-ва част: „призовава за създаването на институт за подготовка на бъдещи европейски 

дипломати“
2-ра част: „и предлага съответните органи да проучат възможността за използване на 

помещенията на Европейския парламент в Страсбург за този дипломатически 
институт;“

32. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент

Доклад: Arndt Kohn (A8-0099/2019)

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 ЕГ + 315, 307, 16

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 529, 97, 11

33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на 
данните

Доклад: Arndt Kohn (A8-0116/2019)

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

Решение относно освобождаването от отговорност
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез ПГ/ЕГ - 
бележки

гласуване: решение 
(текстът като цяло)

+

Предложение за резолюция

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 508, 126, 2

34. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: резултати от дейността, финансово управление и контрол на 
агенциите на ЕС

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0140/2019)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция

след § 14 2 EFDD -

разд.

1 +

§ 17 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1/ПГ + 374, 196, 64

след § 21 7 GUE/NGL

2/ПГ - 185, 353, 87

след § 29 3 EFDD +

след § 30 4 EFDD +

след § 34 5 EFDD -

1 ECR -§ 41

6 EFDD -

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 489, 121, 29

Искания за поименно гласуване
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GUE/NGL: изменение 7

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 17
1-ва част: „подчертава, че трябва да се взема предвид ефективността при преместването 

и установяването на агенции в държави членки;“
2-ра част: „изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от 

междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните 
агенции (МРГ), тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане 
или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на 
политиката; настоятелно призовава Комисията незабавно да представи оценка 
за агенциите с повече от едно седалище, както се препоръчва от МРГ, както и 
предложения за евентуални сливания, закривания и/или прехвърляне на задачи 
към Комисията, въз основа на внимателен задълбочен анализ и при прилагане 
на ясни и прозрачни критерии, които бяха предвидени в заданието на МРГ, но 
в действителност така и не бяха направени поради липса на предложения в 
тази насока от страна на Комисията;“

изменение 7
1-ва част: „подчертава, че МРГ2 също така разгледа пилотния случай на ЕААБ за 

финансираните чрез такси агенции; заявява, че дори агенциите да се 
финансират изцяло чрез такси, те продължават да подлежат на пълен отчет 
пред органа по освобождаване от отговорност, предвид съответните рискове за 
репутацията; изтъква, че финансирането чрез такси има предимства и 
недостатъци; подчертава, че финансирането чрез такси би могло да доведе до 
конфликти на интереси и непредсказуем поток на приходи и че са необходими 
добри показатели за качество;“

2-ра част: „настоятелно призовава Комисията да проучи предимствата и недостатъците 
на финансирането чрез такси в сравнение с таксите, които се заплащат 
директно на Комисията, и отпускането на редовна субсидия от бюджета на ЕС 
за агенциите;“

35. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия 
(ACER)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0113/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 509, 122, 2
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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, буква а) от Правилника за дейността).

36. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на 
електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0114/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 507, 124, 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, буква а) от Правилника за дейността).

37. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Център за преводи към органите на Европейския съюз (CdT)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0122/2019)

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

разд.§ 18 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2 +

3 +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 506, 124, 5

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 18
1-ва част: „отбелязва, че макар Центърът да не се финансира от такси, той зависи от 

получените приходи от неговите клиенти, които са представени в 
управителния съвет на Центъра, и че следователно съществува опасност от 
възникване на конфликт на интереси по отношение на ценообразуването на 
продуктите на Центъра;“

2-ра част: „– опасност, която може да бъде избегната, ако Комисията събира таксите от 
името на клиентите на Центъра и Центърът бъде принуден да се финансира 
основно от бюджета на Съюза;“

3-та част: „призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност 
относно предприетите мерки с цел намаляване на тази опасност;“

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, буква а) от Правилника за дейността).

38. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение 
(CEDEFOP)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0119/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 497, 124, 9

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

39. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция на ЕС за обучение в областта на правоприлагането 
(CEPOL)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0121/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 510, 118, 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, буква а) от Правилника за дейността).

40. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0120/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 506, 107, 19

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

41. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0123/2019)

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

Решение за отлагане на освобождаването от отговорност

гласуване: решение 
(текстът като цяло)

+

Предложение за резолюция

гласуване: 
резолюция (целия 

текст)

ПГ + 597, 20, 15

Разни
Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета се отлага и 
приключването на сметките се отлага (вж. Приложение ІV, член 5, параграф 1, буква б) от 
Правилника за дейността).

42. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски банков орган (ЕБО)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0124/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 490, 119, 20

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

43. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDC)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0134/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 510, 116, 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, буква а) от Правилника за дейността).

44. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.:  Европейска агенция по химикали (ЕСНА)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0125/2019)

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

разд.

1 +

§ 5 § оригинален 
текст

2/ЕГ - 293, 332, 8
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 509, 125, 1

Искания за разделно гласуване
S&D:
§ 5
1-ва част: „отбелязва, че плащаните от предприятията такси варират значително през 

годините, което усложнява бюджетното планиране, и че таксите, които се 
заплащат във връзка с даден регламент, могат да се използват само в 
съответстващия раздел от бюджета на Агенцията, което може да означава 
излишък в един раздел и дефицит в друг раздел на бюджета ѝ; изисква от 
Комисията да предложи мерки за осигуряване на по-балансирано финансиране 
на дейностите, свързани с всички регламенти, които Агенцията прилага;“

2-ра част: „препоръчва да се разгледа възможността събраните такси да постъпват в 
бюджета на Съюза, като Агенцията бъде финансирана изцяло от бюджета на 
Съюза чрез субсидия, покриваща всички прилагани от Агенцията регламенти;“

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, буква а) от Правилника за дейността).

45. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0127/2019)

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

§ 12 1 PPE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 508, 124, 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, буква а) от Правилника за дейността).

46. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (EFCA)
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Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0133/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 497, 133, 3

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, буква а) от Правилника за дейността).

47. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0128/2019)

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 § 22 1 Verts/ALE ПГ + 391, 184, 53

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 496, 132, 4

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: 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, буква а) от Правилника за дейността).

48. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE)



P8_PV(2019)03-26(VOT)_BG.docx 50 PE 637.170

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0150/2019)

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 § 14 1 PPE, S&D +

след § 16 3 GUE/NGL ЕГ + 281, 258, 92

§ 17 2 PPE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 491, 130, 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, буква а) от Правилника за дейността).

49. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване (ЕIОPA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0137/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 507, 126, 2

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, буква а) от Правилника за дейността).
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50. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0152/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 508, 118, 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, буква а) от Правилника за дейността).

51. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2017 г.: Европейска агенция по лекарствата (EMA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0135/2019)

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

§ 25 2 EFDD -

след § 25 1 PPE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 492, 121, 24

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, буква а) от Правилника за дейността).
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52. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании 
(ЕЦМНН)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0139/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 513, 121, 2

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, буква а) от Правилника за дейността).

53. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция по морска безопасност (ЕАМБ)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0130/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 495, 120, 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, буква а) от Правилника за дейността).
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54. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна 
сигурност (ENISA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0129/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 494, 127, 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, буква а) от Правилника за дейността).

55. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0158/2019)

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 1з PPE ЕГ + 363, 244, 28

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 498, 131, 3

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, буква а) от Правилника за дейността).



P8_PV(2019)03-26(VOT)_BG.docx 54 PE 637.170

56. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0141/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 488, 116, 23

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, буква а) от Правилника за дейността).

57. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска фондация за обучение (ETF)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0131/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 512, 120, 2

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, буква а) от Правилника за дейността).
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58. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0145/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 496, 107, 35

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, буква а) от Правилника за дейността).

59. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0138/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 501, 127, 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, буква а) от Правилника за дейността).
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60. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция за снабдяване към Евратом

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0132/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 510, 107, 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, буква а) от Правилника за дейността).

61. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и 
труд (EUROFOUND)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0143/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 496, 128, 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, буква а) от Правилника за дейността).
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62. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.:  Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0155/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 507, 105, 21

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, буква а) от Правилника за дейността).

63. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0154/2019)

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

§ 10 § оригинален 
текст

поотд. +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 493, 100, 38

Искания за  гласуване поотделно
S&D: § 10

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

64. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0136/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 495, 131, 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, буква а) от Правилника за дейността).

65. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0153/2019)

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

§ 17 1 PPE +

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 470, 131, 30

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

66. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Европейска агенция за ГНСС (GSA)

Доклад: Petri Sarvamaa (A8-0142/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 497, 119, 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, буква а) от Правилника за дейността).

67. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.:  Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (БП)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0103/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 504, 120, 7

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

68. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ 

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0095/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 499, 108, 26

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, буква а) от Правилника за дейността).

69. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Електронни компоненти и системи за водещи позиции на Европа 
(Съвместно предприятие ECSEL)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0102/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 436, 181, 17

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

70. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (ГКВ)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0105/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 505, 119, 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, буква а) от Правилника за дейността).

71. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ 
(„ИИЛ 2“)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0104/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 505, 115, 9

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

72. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Международна организация по термоядрена енергия (ITER)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0126/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 439, 175, 12

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, буква а) от Правилника за дейността).

73. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: съвместното предприятие SESAR

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0118/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 489, 122, 6

Разни
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Гласуването относно решението за освобождаване от отговорност във връзка с 
изпълнението на бюджета обхваща приключването на сметките (вж. приложение ІV, член 5, 
параграф 1, буква а) от Правилника за дейността).

74. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Съвместно предприятие за европейска железопътна система 
(SHIFT2RAIL)

Доклад: Martina Dlabajová (A8-0163/2019)

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 (целия 

текст)

ПГ + 449, 115, 3

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, буква а) от Правилника за дейността).


