
P9_PV(2020)03-26(VOT)_BG.docx 1 PE 650.034

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. Разпределяне на слотовете на летищата в Общността: общи правила ***I

Предложение за регламент (COM(2020)0111 – C9-0082/2020 – 2020/0042(COD))

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

член 1, точка 1, 
Регламент (ЕИО) № 

95/93, член 10а

1 PPE, S&D, 
Renew, ID, 
Verts/ALE, 

ECR, 
GUE/NGL

ПГ + 689, 1, 2

Предложение на Комисията ПГ + 686, 0, 2

2. Специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите за 
здравеопазване на държавите членки и в други сектори на икономиките им в 
отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива за отговор 
на Коронавирус) ***I

Предложение за регламент ((COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

член 1, точка 1, 
Регламент (ЕС) № 

1301/2013, член 3, § 
1, алинея 3

2 ID ПГ - 82, 597, 11

член 3, преди точка 
1, Регламент (ЕС) № 
508/2014, член 25, § 

3, член 33

3 + 4 ID ПГ - 75, 594, 21

съображение 6 1 ID ПГ - 97, 590, 1

Предложение на Комисията ПГ + 683, 1, 4
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3. Финансова помощ за държавите членки и за държавите, водещи преговори 
за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка 
извънредна ситуация в областта на общественото здраве ***I

Предложение за регламент (COM(2020)0114 – C9-0084/2020 – 2020/0044(COD))

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след съображение 3 1 ID ПГ - 106, 578, 4

Предложение на Комисията ПГ + 671, 3, 14


