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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. Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам 
***

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0003/2020)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 401, 192, 40

2. Сключване на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам 
(резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0017/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 5 3 ID -

4 ID -

5 ID -

6 ID -

7 ID -

8 ID -

след § 13

9 ID -

след § 19 10 ID -

14 GUE/NGL ПГ - 164, 432, 47

15 GUE/NGL ПГ - 181, 415, 45

след § 21

16 GUE/NGL ПГ - 273, 346, 28
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 26 13 ID -

след § 27 11 ID -

§ 31 1rev2 Renew ПГ + 610, 5, 24

§ 32 12 ID -

след съобр. Т 2 ID -

резолюция (целия текст) ПГ + 416, 187, 44

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 1
GUE/NGL: изменения 14, 15, 16

3. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам ***

Препоръка: Geert Bourgeois (A9-0002/2020)

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

Процедура на 
одобрение

ПГ + 407, 188, 53

4. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (резолюция)

Доклад: Geert Bourgeois (A9-0014/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 2 1 GUE/NGL ПГ - 178, 439, 28

резолюция (целия текст) ПГ + 406, 184, 58

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 1
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5. Възражение съгласно член 111 от Правилника за дейността: списък на Съюза 
на проекти от общ интерес

Предложение за резолюция: B9-0091/2020 (Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП 
за приемането на предложението за резолюция)

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

Предложение за резолюция B9-0091/2020
(Verts/ALE)

резолюция (целия 
текст)

ПГ - 169, 443, 36

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: окончателно гласуване

6. Възражение съгласно член 112 от Правилника за дейността: оловото и 
неговите съединения

Предложение за резолюция: B9-0089/2020 (Необходимо е мнозинство от всички членове на ЕП 
за приемането на предложението за резолюция)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0089/2020
(комисия ENVI)

след позоваване 7 1 Verts/ALE, 
S&D

+

съображение П 2 Verts/ALE, 
S&D

ПГ + 389, 116, 143

съображение Ш 3 Verts/ALE, 
S&D

+

резолюция (целия текст) ЕГ + 394, 241, 13

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 2
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7. Стратегия на ЕС за прекратяване на гениталното осакатяване на жени по 
света

Предложения за резолюция: B9-0090/2020, B9-0092/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0090/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 4 1 S&D +

разд.

1 +

§ 5 § оригинален 
текст

2 +

след § 8 3 ID ПГ - 116, 483, 48

§ 17 4 ID ПГ - 146, 481, 13

след § 17 5 ID ПГ - 144, 482, 15

разд.

1 +

§ 20 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

2 +

§ 21 § оригинален 
текст

3 +

разд.

1 +

съображение А § оригинален 
текст

2 +

след съображение А 2 ID ПГ - 128, 512, 12

разд.

1 +

съображение Й § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

3 +

резолюция (целия текст) ПГ + 612, 7, 32

Предложение за резолюция B9-0092/2020
(ID)

резолюция (целия текст) ПГ ↓

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: окончателно гласуване B9-0090/2020
ID: изменения 2, 3, 4, 5: окончателно гласуване B9-0090/2020 и B9-0092/2020

Искания за разделно гласуване
ECR:
съображение А
1-ва част: Целият текст с изключение на: „което не е свързано с никаква религия или 

култура“
2-ра част: тези думи

§ 20
1-ва част: Целият текст с изключение на: „без каквито и да било ограничения“
2-ра част: тези думи

ECR, PPE:
съображение Й
1-ва част: Целият текст с изключение на: „(включително всеобхватно сексуално 

образование)“ и „(включително услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и свързаните с тях права)“

2-ра част: „(включително всеобхватно сексуално образование)“
3-та част: „(включително услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве 

и свързаните с тях права)“

§ 5
1-ва част: Целият текст с изключение на: „и сексуалното и репродуктивното здраве и 

права“
2-ра част: тези думи
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§ 21
1-ва част: Целият текст с изключение на: „в т.ч. в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права“ и „включително сексуалното 
образование“

2-ра част: „в т.ч. в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права“
3-та част: „включително сексуалното образование“

Разни
Абир Ал-Сахлани (групата Renew) е също сред подписалите предложението за резолюция 
B9-0090/2020.
Никола Прокачини и Ян Захрадил (групата ECR) са също сред подписалите предложението 
за резолюция B9-0090/2020.
Мирослав Радачовски (независим член на ЕП) е също сред подписалите предложението за 
резолюция B9-0092/2020.

8. Автоматизирани процеси на вземане на решения: гарантиране на защитата 
на потребителите и на свободното движение на стоки и услуги

Предложение за резолюция: B9-0094/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0094/2020
(комисия IMCO)

§ 1 1 Verts/ALE -

2 Verts/ALE -след § 5

3 Verts/ALE ПГ - 139, 489, 18

§ 8 4 Verts/ALE -

§ 14 5 Verts/ALE ПГ - 179, 437, 26

след § 14 6 Verts/ALE -

разд.

1 +

съображение Г § оригинален 
текст

2 -

резолюция (целия текст) +

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 3, 5
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Искания за разделно гласуване
S&D:
съображение Г
1-ва част: Целият текст с изключение на: „законодателството в областта на защитата на 

данните“
2-ра част: тези думи

9. Предложение за мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия

Предложения за резолюция: B9-0098/2020, B9-0099/2020

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0098/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

разд.

1 +

§ 2, точка (vi) § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 4 § оригинален 
текст

2/ПГ + 570, 70, 9

разд.

1 +

§ 7 § оригинален 
текст

2/ПГ + 506, 134, 10

§ 10 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 14, точка (i) § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 14, точка (vii) § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 14, точка (viii) § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 18 § оригинален 
текст

2 +

§ 20 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 33 1 Verts/ALE -

§ 39 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 43 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 549, 100, 1

след § 47 4 GUE/NGL

2/ПГ + 341, 285, 21

§ 50 устно 
изменени

е

Жузе Гушман ЕГ - 245, 258, 144

§ 54 3 Verts/ALE -

разд.

1 +

§ 57 § оригинален 
текст

2/ПГ + 499, 134, 12

след § 66 2 Verts/ALE ЕГ + 482, 94, 54

разд.

1 +

§ 68 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 77 § оригинален 
текст

2 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 78 § оригинален 
текст

2/ПГ + 555, 56, 39

разд.

1/ПГ + 555, 57, 36

§ 81 § оригинален 
текст

2 +

§ 87 § оригинален 
текст

ПГ + 580, 48, 18

§ 88 § оригинален 
текст

ПГ + 592, 49, 7

разд.

1/ПГ + 579, 24, 43

2/ПГ - 282, 357, 6

§ 89 § оригинален 
текст

3/ПГ + 550, 63, 32

резолюция (целия текст) ПГ + 543, 39, 69

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: Изм. 4, §§ 87, 88, 89; окончателно гласуване

Искания за  гласуване поотделно
Verts/ALE: § 10
GUE/NGL: §§ 4 (2-ра част), 7 (2-ра част), 14 (viii), 20, 39, 43, 57 (2-ра част), 78 (2-ра част), 

81 (1-ва част)
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Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 4
1-ва част: „подчертава значението на високите стандарти и еднаквите условия на 

конкуренция по отношение на защитата на благосъстоянието и здравето на 
животните по цялата хранителна верига и осигуряването на лоялна 
конкуренция между земеделските стопани във Великобритания и в ЕС;“

2-ра част: „изключва възможността за внос в ЕС на живи животни, месо и яйца, които не 
са в съответствие със стандартите на ЕС за хуманно отношение към 
животните;“

GUE/NGL:
§ 2, точка (vi)
1-ва част: „условия на равнопоставеност, осигуряване на равностойни стандарти в 

политиките в областта на социалните въпроси, труда, околната среда, 
конкуренцията и държавната помощ,“

2-ра част: „включително чрез стабилна и всеобхватна уредба за конкуренцията и 
контрола на държавните помощи,“

§ 4
1-ва част: Целият текст с изключение на: „и статута му на постоянен член на Съвета за 

сигурност на ООН, както и членството в Организацията на 
Северноатлантическия договор (НАТО),“

2-ра част: тези думи

§ 7
1-ва част: „счита, че ЕС трябва да направи всичко възможно в рамките на преговорите си 

с Обединеното кралство, за да се гарантират интересите на ЕС и да се 
гарантира, че в нито един момент позицията на ЕС за водене на преговори не е 
застрашена и че се гарантира единството, какъвто беше случаят по време на 
преговорите относно условията за оттеглянето на Обединеното кралство от 
ЕС; настоява, че това единство трябва да бъде запазено за преговорите относно 
бъдещото партньорство, и поради това припомня, че е важно Комисията да 
бъде единственият преговарящ от страна на ЕС по време на преговорите“

2-ра част: „и че следователно държавите членки не трябва да водят никакви двустранни 
преговори;“

§ 14, точка (i)
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „относно конкуренцията и държавната 

помощ“
2-ра част: тези думи

§ 14, точка (vii)
1-ва част: Целият текст с изключение на думите: „с цел да се осигури ниво на 

либерализация на търговията в сектора на услугите, което надхвърля в 
значителна степен обхвата на ангажиментите на страните в рамките на СТО, 
като се използват за основа сключените в последно време ССТ на ЕС“

2-ра част: тези думи

§ 18
1-ва част: Целият текст с изключение на: „и държавната помощ“
2-ра част: тези думи
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§ 57
1-ва част: „счита, че договореностите за мобилност трябва да се основават на 

недискриминация и на пълна реципрочност;“
2-ра част: „припомня, че след като бъде приет мандатът за водене на преговори, 

държавите членки не могат да договарят двустранни споразумения;“

§ 68
1-ва част: Целият текст с изключение на: „върху държавната помощ“
2-ра част: тези думи

§ 77
1-ва част: Целият текст с изключение на: „в областта на външната политика и политиката 

на сигурност, тъй като ЕС и Обединеното кралство споделят множество 
интереси и опит и се застъпват за толкова много еднакви ценности; 
подчертава, че и за двете страни е от интерес да се поддържа амбициозно 
сътрудничество“

2-ра част: тези думи

§ 78
1-ва част: „отбелязва, че в областта на общата външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) общите позиции и действия на ЕС могат да бъдат приемани само от 
държавите – членки на ЕС; посочва обаче, че това не изключва механизми за 
консултации, които биха позволили на Обединеното кралство да се съобразява 
с позициите на ЕС в областта на външната политика и съвместните действия, 
по-специално относно защитата на основания на правила световен ред, 
многостранното сътрудничество и правата на човека, особено в рамките на 
ООН,“

2-ра част: „НАТО, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съвета на 
Европа; подкрепя провеждането на консултации и координация относно 
политиката на санкции с възможност за приемане на санкции, които се 
подсилват взаимно, когато целите на външната политика на страните са 
съгласувани; изтъква добавената стойност на тясното сътрудничество в 
областта на ОВППС предвид съществената позиция на Обединеното кралство 
като фактор в областта на сигурността;“
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§ 81
1-ва част: „подчертава, че това сътрудничество би било укрепващо и за двете страни, тъй 

като ще позволи да се запазят експертните знания и способностите на 
Обединеното кралство в рамките на мисиите и операциите по линия на ОПСО; 
силно насърчава Обединеното кралство да допринася за гражданските и 
военните мисии и операции по линия на ОПСО;“

2-ра част: „подчертава, че като трета държава и вследствие на политическата декларация, 
очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното 
кралство, Обединеното кралство няма да може да участва в планирането или 
командването на мисии и операции на ЕС и че неговият капацитет и степен на 
участие в планирането или командването/участието в мисии и операции на ЕС 
и в обмена на информация и взаимодействието с ЕС трябва да бъдат 
пропорционални на приноса на Обединеното кралство за всяка мисия или 
операция;“

PPE, GUE/NGL:
§ 89
1-ва част: „подчертава стратегическото измерение на космическия сектор за Европа, 

счита, че амбициозна космическа политика може да даде действителен принос 
за засилване на външната дейност на ЕС,“

2-ра част: „което изисква напредналия в технологично отношение експертен опит на 
Обединеното кралство и неговата подкрепа, както и тази на други партньори,“

3-та част: „и изтъква необходимостта от постигането на напредък в развитието на 
технологии, които имат както граждански, така и военни приложения, и са в 
състояние да гарантират стратегическата автономност на Европа;“

10. Европейска централна банка – годишен доклад за 2018 г.

Доклад: Costas Mavrides (A9-0016/2020)

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 2 § оригинален 
текст

2/ПГ + 451, 117, 77

разд.

1 +

§ 3 § оригинален 
текст

2 -
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 3 19 GUE/NGL ПГ - 94, 456, 100

§ 6 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 350, 256, 31

§ 7, тире 1 9 S&D ПГ + 318, 303, 22

§ 8 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 12 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 379, 218, 51

след § 14 7 ID -

след § 18 28 Verts/ALE ПГ - 287, 307, 56

8 ID -§ 19

§ оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 508, 106, 33

§ 22 § оригинален 
текст

2 +

§ 23 27 Verts/ALE ПГ - 281, 358, 10

§ 26 20 GUE/NGL -

след § 27 21 GUE/NGL ПГ - 177, 316, 155

§ 30 11 S&D +

§ 32 22 GUE/NGL ПГ - 255, 369, 26

след § 34 2 PPE ЕГ - 250, 376, 18

след § 36 23 GUE/NGL ПГ - 244, 372, 28

§ 38 3 PPE ПГ + 315, 288, 39

тире преди § 40 12 S&D +

13 S&D +

17 Verts/ALE ПГ + 353, 216, 77

§ 42

24 GUE/NGL ПГ - 295, 335, 11
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

18 Verts/ALE ПГ - 231, 396, 19след § 42

25 GUE/NGL ПГ - 233, 402, 6

4 PPE ЕГ - 266, 302, 74

14 S&D +

15з S&D ЕГ + 399, 243, 2

16з S&D +

§ 44

26 GUE/NGL ПГ - 265, 374, 9

съображение В 1 PPE +

след съображение В 5 ID -

след съображение М 6 ID -

резолюция (целия текст) ПГ + 452, 142, 53

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменения 3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Verts/ALE: изменения 17, 18, 27, 28
ECR: изменение 9; §§ 2 (2-ра част), 22 (1-ва част)

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 12
ECR: §§ 6, 8, 19

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 3
1-ва част: Целият текст с изключение на първото позоваване на думата: „еврозоната“
2-ра част: тази дума

ECR:
§ 2
1-ва част: Целият текст с изключение на: „подчертава необратимия характер на единната 

валута“
2-ра част: тези думи



P9_PV(2020)02-12(VOT)_BG.docx 17 PE 648.020

§ 22
1-ва част: „предлага ЕЦБ да превърне въпроса за това как централните банки и 

банковият надзор могат да допринесат за постигането на устойчива икономика 
и за борбата с изменението на климата в един от своите приоритети за 
изследване;“

2-ра част: „предлага за тази цел ЕЦБ да си сътрудничи и с международни мрежи, 
различни от Мрежата за екологизиране на финансовата система, по-специално 
с Мрежата за устойчиво банкиране и с инициативата „Принципи на ООН за 
отговорно банкиране“;“

11. Незаконната търговия с домашни любимци в ЕС

Предложение за резолюция: B9-0088/2020

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0088/2020
(комисия ENVI)

разд.

1 +

§ 2 § оригинален 
текст

2 +

§ 10 7 GUE/NGL ПГ + 602, 3, 29

§ 36 1 S&D ЕГ + 421, 202, 3

след съобр. Г 5 GUE/NGL ЕГ + 387, 204, 46

съображение М 6 GUE/NGL ЕГ + 405, 202, 30

резолюция (целия текст) ПГ + 607, 3, 19

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: изменение 7, окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване
ID:
§ 2
1-ва част: Целият текст с изключение на: „обхващаща целия ЕС хармонизирана система 

за“
2-ра част: тези думи

Разни
Изменения 2 до 4 бяха оттеглени.
Тили Метц (групата Verts/ALE) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-
0088/2020.


