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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
1/20 нисък праг (най-малко 1/20 от членовете на Парламента)
1/10 среден праг (най-малко 1/10 от членовете на Парламента)
1/5 висок праг (най-малко 1/5 от членовете на Парламента)
ТГ тайно гласуване
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1. Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I

Доклад: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

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

единно гласуване ПГ + 516, 23, 17

Разни
Следното съображение се включва в окончателния акт по процедурни причини:
„Предвид спешността, породена от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от 
Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен 
към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския 
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.“

2. Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на 
Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на 
Обединеното кралство във водите на Съюза ***I

Доклад: Chris Davies (A9-0014/2019)

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

единно гласуване ПГ + 574, 24, 2

Разни
Следното съображение се включва в окончателния акт по процедурни причини:
„Предвид спешността, породена от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от 
Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен 
към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския 
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.“

3. Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във 
връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***

Препоръка: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 543, 30, 46
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4. Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 
***I

Предложение за регламент (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

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

гласуване: 
предложение на 

Комисията

ПГ + 618, 0, 6

Разни
Следното съображение се включва в окончателния акт по процедурни причини:
„Предвид спешността, породена от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е 
целесъобразно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от 
Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен 
към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския 
съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия.“


