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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



P9_PV(2019)12-19(VOT)_BG.docx 2 PE 645.803

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи, в Буркина 
Фасо............................................................................................................................................3
2. Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в 
провинция Логар .......................................................................................................................3
3. Руският закон за „чуждестранните агенти“ ....................................................................5
4. Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 1989 г.6
5. Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“) ...................................6
6. Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа ..................................8
7. Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран ...................................9



P9_PV(2019)12-19(VOT)_BG.docx 3 PE 645.803

1. Нарушения на правата на човека, включително на религиозните свободи, в 
Буркина Фасо

Предложения за резолюция: B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019, B9-
0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0261/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

след § 3 2 GUE/NGL -

след § 12 3 GUE/NGL -

след съображение А 1 GUE/NGL -

резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0261/2019 ECR ↓

B9-0264/2019 Verts/ALE ↓

B9-0265/2019 S&D ↓

B9-0266/2019 GUE/NGL ↓

B9-0268/2019 ID ↓

B9-0269/2019 Renew ↓

B9-0270/2019 PPE ↓
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2. Афганистан, по-специално твърденията за сексуално насилие над момчета в 
провинция Логар

Предложения за резолюция: B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019, B9-
0256/2019, B9-0257/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0242/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

§ 1 § оригинален 
текст

ПГ + 617, 1, 3

1 GUE/NGL -след § 13

2 GUE/NGL -

след § 14 3 GUE/NGL -

резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0242/2019 ECR ↓

B9-0243/2019 Verts/ALE ↓

B9-0244/2019 S&D ↓

B9-0245/2019 GUE/NGL ↓

B9-0256/2019 Renew ↓

B9-0257/2019 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
ID: § 1



P9_PV(2019)12-19(VOT)_BG.docx 5 PE 645.803

3. Руският закон за „чуждестранните агенти“

Предложение за резолюция: B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019, B9-
0263/2019, B9-0267/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0258/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 13 § оригинален 
текст

ПГ + 499, 78, 41

резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0258/2019 ECR ↓

B9-0259/2019 Verts/ALE ↓

B9-0260/2019 S&D ↓

B9-0262/2019 GUE/NGL ↓

B9-0263/2019 Renew ↓

B9-0267/2019 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
ID: § 13

Разни
Яцек Сариуш-Волски (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция 
B9-0258/2019.
Стелиос Кулоглу (групата GUE/NGL) е също сред подписалите предложението за 
резолюция RC-B9-0258/2019.
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4. Отбелязване на 30-ата годишнина от румънската революция през декември 
1989 г.

Предложение за резолюция: B9-0241/2019

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

Предложение за резолюция B9-0241/2019
(PPE, S&D, Renew, ECR)

резолюция (целия 
текст)

ПГ + 513, 18, 87

Искания за поименно гласуване
PPE: окончателно гласуване

Разни
Яцек Сариуш-Волски (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция 
B9-0241/2019.

5. Положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс“)

Предложения за резолюция: B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-
0250/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0246/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

разд.

1 +

2 +

§ 1 § оригинален 
текст

3/ПГ + 584, 7, 31
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Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 1 1 GUE/NGL -

резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0246/2019 S&D ↓

B9-0247/2019 ECR ↓

B9-0248/2019 Verts/ALE ↓

B9-0249/2019 Renew ↓

B9-0250/2019 PPE ↓

Искания за поименно гласуване
ID: § 1 (3-та част)

Искания за разделно гласуване
ID:
§ 1
1-ва част: „изразява дълбоката си загриженост поради все по-репресивния режим, пред 

който са изправени уйгурите и другите мюсюлмански етнически малцинства, и 
изисква органите да спазват основните техните свободи, както се препоръчва в 
достоверни доклади;“

2-ра част: „решително осъжда изпращането на стотици хиляди уйгури и етнически 
казахи в политически „превъзпитателни лагери“ въз основа на система на 
„превантивна полицейска дейност“, включително защото са пътували в 
чужбина или по преценка, че са прекалено набожни; призовава китайските 
органи в Синцзян да предоставят информация относно местоположението и 
здравословното състояние на задържаните; настоятелно призовава китайското 
правителство незабавно да прекрати практиката на произволно задържане без 
обвинение, съдебен процес или присъда за престъпление по отношение на 
членове на уйгурското и казахското малцинство, да закрият всички лагери и 
центрове за задържане и да освободят незабавно и безусловно задържаните 
лица;“

3-та част: „подчертава, че от гледна точка на международната правна рамка са 
неприемливи всички видове задържане, извършвани в нарушение на основни 
международни закони, както са неприемливи и преследването срещу 
конкретни лица или групи на етнически, културни или религиозни основания и 
други нехуманни действия, които причиняват големи страдания или сериозни 
увреждания, когато се извършват като част от широкомащабно или системно 
нападение срещу всяко гражданско население;“

Разни
Хана Нойман (групата Verts/ALE) е също сред подписалите общото предложение за резолюция 
RC-B9-0246/2019.
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6. Положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа

Предложения за резолюция: B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-
0255/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0251/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

разд.

1 +

§ 7 § оригинален 
текст

2/ПГ + 492, 95, 31

резолюция (целия текст) ПГ + 560, 12, 43

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0251/2019 S&D ↓

B9-0252/2019 Verts/ALE ↓

B9-0253/2019 PPE ↓

B9-0254/2019 Renew ↓

B9-0255/2019 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
GUE/NGL: § 7 (2-ра част)
PPE, Renew окончателно гласуване

Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 7
1-ва част: „приветства решението на Съвета за приемане на рамка за целенасочени 

ограничителни мерки за лицата, отговорни за нарушения на правата на човека, 
злоупотреби и репресии срещу гражданското общество и демократичната 
опозиция в Никарагуа;“

2-ра част: „призовава държавите членки бързо да постигнат съгласие относно 
специалния списък на лицата и образуванията, които трябва да бъдат 
санкционирани, включително президента и вицепрезидента;“

Разни
Херман Терч (групата ECR) е също сред подписалите общото предложение за резолюция RC-
B9-0251/2019.
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7. Насилствено потушаване на неотдавнашните протести в Иран

Предложения за резолюция: B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-
0275/2019, B9-0276/2019

Предмет Изм. 
№

Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0271/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

след § 1 3 GUE/NGL -

§ 5 § оригинален 
текст

ПГ + 566, 4, 20

след § 6 2 GUE/NGL +

след съображение Ж 1 GUE/NGL +

резолюция (целия текст) +

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0271/2019 Verts/ALE ↓

B9-0272/2019 S&D ↓

B9-0273/2019 ECR ↓

B9-0274/2019 Renew ↓

B9-0275/2019 PPE ↓

B9-0276/2019 GUE/NGL ↓

Искания за поименно гласуване
ID: § 5

Разни
Чарли Веймерс (групата ECR) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-
 0273/2019.
Иван Щефанец (групата PPE) е също сред подписалите предложението за резолюция B9-
 0275/2019.


