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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. Споразумение между ЕС и Украйна за изменение на търговските 
преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, 
предвидени в Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна ***

Препоръка: Enikő Győri (A9-0024/2019)

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

гласуване: процедура 
на одобрение

ПГ + 444, 128, 74

2. Изменение на правилата за ДДС и облагането с акциз по отношение на 
отбранителните дейности в рамките на Съюза *

Доклад: Paul Tang (A9-0034/2019)

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

единно гласуване ПГ + 528, 78, 61

3. Назначаване на член на Сметната палата - Жоел Елвингер 

Доклад: Olivier Chastel (A9-0030/2019) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника 
за дейността))

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

гласуване: 
назначаване на Жоел 

Елвингер

ТГ + 512, 79, 70
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4. Назначаване на член на Сметната палата - Франсоа-Роже Казала 

Доклад: Isabel García Muñoz A9-0031/2019 (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от 
Правилника за дейността))

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

гласуване: 
назначаване на 
Франсоа-Роже 

Казала

ТГ + 568, 42, 55

5. Назначаване на член на Сметната палата - Алекс Бренинкмeйер 

Доклад: Tomáš Zdechovský (A9-0028/2019) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от 
Правилника за дейността))

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

гласуване: 
назначаване на Алекс 

Бренинкмeйер

ТГ + 555, 17, 47

6. Назначаване на член на Сметната палата - Николаос Милионис 

Доклад: Sándor Rónai (A9-0027/2019) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за 
дейността))

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

гласуване: 
назначаване на 

Николаос Милионис

ТГ + 590, 15, 47
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7. Назначаване на член на Сметната палата - Клаус-Хайнер Лене 

Доклад: Tomáš Zdechovský (A9-0029/2019) (Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от 
Правилника за дейността))

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

гласуване: 
назначаване на 

Клаус-Хайнер Лене

ТГ + 497, 130, 32

8. Правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за 
правата на детето

Предложения за резолюция: B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0178/2019 
(ECR)

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 128, 497, 40

Предложение за резолюция B9-0179/2019 
(ID)

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ - 128, 523, 20

Предложение за резолюция B9-0180/2019 
(PPE, Verts/ALE, GUE/NGL)

§ 1 15 ECR ПГ - 210, 417, 42

след § 1 16 ECR ПГ - 168, 428, 72

разд.

1/ПГ + 607, 62, 8

§ 2 § оригинален 
текст

2/ПГ + 505, 148, 17
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 5 § оригинален 
текст

ПГ + 530, 110, 39

разд.

1/ПГ + 568, 90, 24

§ 7 § оригинален 
текст

2/ПГ + 566, 78, 35

след § 10 17 ECR -

§ 23 § оригинален 
текст

ПГ + 529, 57, 90

§ 27 18 ECR ПГ - 301, 351, 16

26 ID ПГ - 129, 497, 53след § 27

27 ID ПГ - 94, 527, 60

разд.

1/ПГ + 668, 6, 6

§ 29 § оригинален 
текст

2/ПГ + 449, 202, 22

разд.

1/ПГ + 656, 8, 16

§ 30 § оригинален 
текст

2/ПГ + 533, 124, 21

19з ECR ПГ - 184, 437, 54

разд.

1/ПГ + 614, 34, 30

§ 31

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 481, 154, 43

28 ID ПГ - 118, 518, 42

29 ID ПГ - 136, 502, 41

след § 33

30 ID ПГ - 102, 523, 56
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 34 20 ECR ПГ - 311, 349, 15

§ 35 § оригинален 
текст

ПГ + 495, 114, 67

след § 35 21 ECR ПГ - 310, 328, 40

разд.

1/ПГ + 572, 50, 58

§ 36 § оригинален 
текст

2/ПГ + 515, 127, 40

разд.

1/ПГ + 626, 41, 14

§ 38 § оригинален 
текст

2/ПГ + 524, 139, 18

след § 38 22 ECR ПГ - 308, 336, 34

разд.

1/ПГ + 656, 4, 20

§ 39 § оригинален 
текст

2/ПГ + 432, 218, 19

разд.

1/ПГ + 582, 27, 57

§ 40 § оригинален 
текст

2/ПГ + 443, 156, 70

23 ECR ПГ - 152, 504, 26

разд.

1/ПГ + 567, 89, 20

§ 41

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 514, 117, 42

§ 50 § оригинален 
текст

ПГ + 517, 105, 55

разд.

1/ПГ + 582, 60, 30

§ 61 § оригинален 
текст

2/ПГ + 475, 163, 33
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

позоваване 7 § оригинален 
текст

ПГ + 512, 127, 38

позоваване 10 § оригинален 
текст

ПГ + 615, 40, 23

1 ECR ПГ - 155, 505, 21

2 ECR ПГ - 178, 476, 24

3 ECR ПГ - 196, 468, 14

4 ECR ПГ - 164, 509, 7

след позоваване 12

5 ECR -

6 ECR ПГ - 133, 464, 74

24 ID ПГ - 137, 508, 30

след съображение А

25 ID ПГ - 133, 481, 53

съображение В 7 ECR ПГ - 199, 418, 54

разд.

1/ПГ + 643, 7, 8

съображение Д § оригинален 
текст

2/ПГ + 437, 220, 19

съображение Н 9 ECR ПГ - 146, 508, 23

10 ECR ПГ - 312, 357, 9след съображение Н

11 ECR ПГ - 292, 344, 41

8 ECR ПГ - 199, 471, 10

12 ECR ПГ - 218, 443, 15

13 ECR ПГ - 133, 506, 36

след съображение П

14 ECR ПГ - 168, 492, 15

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 495, 58, 87
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Искания за поименно гласуване
ECR: окончателно гласуване B9-0178/2019, B9-0180/2019; изменения 1-4, 6-16, 18-

23; §§ 2, 5, 7, 23, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 50, 61; позовавания 7, 10; съображение Д

Verts/ALE: § 61
ID: окончателно гласуване B9-0179/2019, B9-0180/2019; 

изменения 7, 8, 13, 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;
§§ 2, 7, 31, 35, 36, 39, 40

GUE/NGL: окончателно гласуване B9-0180/2019

Искания за  гласуване поотделно
ECR: §§ 5, 23, 31, 40, 50; позовавания 7, 10

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 31
1-ва част: „призовава държавите членки да гарантират правото на приобщаващо 

образование и да осигурят на младите хора достъп до всеобхватна, съобразена 
с възрастта информация“ 

2-ра част: „относно пола и сексуалността, както и достъп до сексуално и репродуктивно 
здравеопазване, и до предоставяно в училищата образование относно 
емоционалния живот, по-специално с оглед на наложената от някои държави 
забрана в училищата да се разглеждат въпроси, свързани със сексуалната 
ориентация и половата идентичност;“

§ 40
1-ва част: Целият текст с изключение на: „децата ЛГБТИ, децата на чуждестранни 

бойци, задържаните деца, децата на лишени от свобода родители, децата на 
родители ЛГБТИ“

2-ра част: тези думи

ECR:
§ 29
1-ва част: Целият текст с изключение на: „равенство“ и „на половете“
2-ра част: тези думи

§ 30
1-ва част: „подчертава, че приобщаването и иновациите следва да бъдат водещите 

принципи за образованието и обучението в цифровата ера; счита, че цифровите 
технологии следва да не засилват съществуващите неравенства, а следва 
вместо това да се използват за преодоляване на цифровото разделение между 
учащи се с различен социално-икономически произход и от различни региони 
на ЕС; подчертава, че насоченият към приобщаване подход следва да се 
възползва от пълния потенциал на ресурсите, предоставени от новите цифрови 
технологии, включително персонализирано образование и партньорства между 
образователните институции, и че по този начин може да осигури достъп до 
качествено образование и обучение за хора от групи в неравностойно 
положение и за хора с по-малко възможности,“

2-ра част: „включително като се подкрепя интеграцията на мигранти и бежанци, също 
както и на малцинствата;“
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§ 38
1-ва част: „изразява загриженост, че продължават да се раждат деца без гражданство, 

включително в рамките на ЕС, и че те продължават да бъдат лишавани от 
достъп до основни права, включително здравеопазване, образование и 
социална закрила; призовава отново държавите членки да намерят решение на 
въпроса за децата без гражданство в рамките на ЕС и извън него, в 
съответствие с международното право;“

2-ра част: „призовава Комисията да насърчава всеобщия достъп до регистрация при 
раждане и правото на детето да придобие гражданство с цел да се премахне 
рискът от липса на гражданство;“

§ 41
1-ва част: Целият текст с изключение на: „основаното на пола“ 
2-ра част: тези думи

§ 61
1-ва част: Целият текст с изключение на: „и настоятелно призовава държавите членки да 

репатрират всички деца с европейско гражданство, като вземат предвид 
тяхното конкретно семейно положение и като се ръководят предимно от 
висшите интереси на детето, както и като осигурят необходимата подкрепа за 
тяхната реабилитация и реинтеграция; изразява съжаление във връзка с 
липсата до момента на действия от страна на държавите – членки на ЕС“

2-ра част: тези думи

съображение Д
1-ва част: Целият текст с изключение на: „пол, сексуална идентичност“ и на: „етническа 

принадлежност, миграция или статут на пребиваване“
2-ра част: тези думи

ID:
§ 36
1-ва част: „подчертава, че едно непридружено дете е преди всичко дете, което е 

евентуално изложено на опасност, и че закрилата на децата, а не политиките в 
областта на миграцията, трябва да бъде водещият принцип за държавите 
членки и за Европейския съюз, когато разглеждат свързаните с тях въпроси, 
като по този начин се спазва основният принцип за висшия интерес на детето;“

2-ра част: „призовава държавите членки да прилагат резолюцията на Парламента от 
12 септември 2013 г. относно положението на непридружените малолетни и 
непълнолетни лица в ЕС и изисква Комисията да поднови своя План за 
действие относно непридружени непълнолетни лица (2010 – 2014 г.);“
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§ 39
1-ва част: „призовава държавите членки да третират всяко дете преди всичко като дете,“ 
2-ра част: „независимо от неговия социален или етнически произход, пол, сексуална 

ориентация, талант, или статут на мигрант;“

ECR, ID:
§ 2
1-ва част: „призовава новоизбрания председател на Комисията да предприеме конкретни 

мерки, за да осигури повече видимост на действията на ЕС по отношение на 
правата на децата,“ 

2-ра част: „например като определи високопоставена публична личност за представител 
на ЕС за правата на детето; предлага този представител да има изрична и 
изключителна отговорност за децата, да служи като отправна точка за всички 
въпроси и области на политиката на ЕС, свързани с децата, и да гарантира 
последователен и координиран подход към защитата на правата на децата във 
всички вътрешни и външни политики и действия на ЕС; призовава за 
създаването на център на ЕС за закрила на детето, който да гарантира този 
ефективен и координиран подход, и да предостави ефективен и координиран 
отговор на сексуалното насилие над деца и на всички форми на насилие срещу 
деца;“

§ 7
1-ва част: „припомня, че изменението на климата и рисковете за околната среда, 

причинени от човешката дейност, включително замърсяването на въздуха, 
веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система и пестицидите, 
оказват вредно въздействие върху децата;“

2-ра част: „призовава ЕС и държавите членки да засилят действията си за осигуряване на 
здравословна среда за децата и за борба с отрицателните последици от 
изменението на климата, по-специално чрез намаляване на емисиите на 
парникови газове в съответствие с Парижкото споразумение;“

Разни
Лукаш Кохут (групата S&D) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-
0180/2019.
Изабел Визелер-Лима (групата PPE) е също сред подписалите предложението за резолюция 
B9-0180/2019.
Хелмут Гойкинг (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-
0178/2019.


