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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”, „въздържал 

се”)
ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, „въздържал 

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. 30-годишнина от създаването на единния пазар

Предложение за резолюция: B9-0004/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0004/2023
(комисия IMCO)

след § 3 2 ECR AN - 312, 320, 3

§ 4 1 ID ПГ - 106, 529, 7

разд.

1/ПГ + 616, 13, 19

§ 8 § оригинален 
текст

2/ПГ + 471, 108, 54

разд.

1/ПГ + 604, 22, 23

§ 45 § оригинален 
текст

2/ПГ + 453, 167, 16

разд.

1 +

§ 50 § оригинален 
текст

2/ПГ + 539, 100, 8

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 537, 35, 66

Искания за поименно гласуване
Renew: § 45; окончателно гласуване
ECR: § 8; изменение 2
ID: § 50 (2-ра част) изменение 1
Verts/ALE: окончателно гласуване



P9_PV(2023)01-18(VOT)_BG.docx 4 PE 740.517

Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 45
1-ва част: „подчертава, че за да функционира митническият съюз, националните 

пречки трябва да бъдат премахнати, за да се предотврати вредният трафик 
на стоки и да се защити единният пазар на ЕС от незаконни продукти;“

2-ра част: „призовава Комисията да създаде митническа агенция на ЕС;“

ID:
§ 50
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „на енергията и“
2-ра част: тези думи

ECR:
§ 8
1-ва част: „счита, че единният пазар е ключов инструмент по време на криза, ако 

държавите членки могат да действат координирано;“
2-ра част: „счита, че инструментът за подкрепа на единния пазар в извънредни 

ситуации (ИМСП) следва да бъде от основно значение за осигуряването на 
координация с цел да се предотврати недостигът и да се гарантира 
гладкото функциониране на единния пазар, включително свободното 
движение на основни стоки и услуги в целия ЕС;“

2. Защита на потребителите при онлайн видеоигрите: подход в рамките 
на единния пазар на ЕС

Доклад: Adriana Maldonado López (A9-0300/2022)

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

Предложение за 
резолюция

ПГ + 577, 56, 15

3. Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – 
годишен доклад за 2022 г.

Доклад: David McAllister (A9-0292/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1 71 ECR ЕГ - 258, 342, 40

§ 2 72 ECR ПГ - 96, 509, 27

след § 2 1 The Left ПГ - 159, 467, 13

§ 4 73 ECR ПГ - 164, 432, 45

разд.

1 -

§ 5 74 ECR

2 -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 7 75 ECR ПГ - 163, 445, 33

35 ID ПГ - 163, 437, 35§ 10, тире 1

76 ECR ПГ - 207, 409, 23

§ 10, тире 2 77 ECR -

§ 12 78 ECR +

§ 13 79 ECR -

след § 13 80 ECR -

§ 14, уводна част 81 ECR -

§ 14, алинея 1, буква 
а

82 ECR ПГ - 212, 401, 27

§ 14, алинея 1, буква 
б

83з ECR ПГ - 227, 388, 25

§ 14, алинея 1, буква 
в

84 ECR -

§ 14, алинея 1, буква 
г

85з ECR ПГ - 220, 410, 15

§ 14, алинея 1, буква 
и

86з ECR -

§ 16 87 ECR -

26 Renew ЕГ + 328, 215, 95§ 18

41 S&D +

§ 19 88 ECR ЕГ + 405, 201, 33

§ 20 89 ECR ПГ + 540, 74, 24

§ 23 90з ECR ПГ - 194, 419, 18

§ 24 91 ECR -

§ 26 92 ECR -

§ 27 93 ECR -

подзаглавие след § 
28

94 ECR -

§ 30 95 ECR -

42 S&D +§ 31

96 ECR -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 36 43 S&D +

44 S&D +§ 37

2 Verts/ALE ПГ ↓

§ 40 15 PPE ЕГ + 335, 226, 68

разд.

1 +

§ 48 § оригинален 
текст

2 -

§ 52 97 ECR ПГ - 165, 400, 47

§ 53 98 ECR -

§ 59 45 S&D +

§ 63 99 ECR +

§ 66 100 ECR +

§ 69 101 ECR ПГ + 571, 28, 29

§ 70 46 S&D +

след § 78 27 Renew +

след § 80 47 S&D +

3з Verts/ALE ПГ - 176, 396, 68§ 81

48 S&D ЕГ + 320, 254, 48

§ 84 16 PPE +

след § 86 49 S&D +

50 S&D +

разд.

1 ↓

§ 92

102 ECR

2 ↓

разд.

1 +

§ 97 103 ECR

2/ЕГ + 335, 285, 16
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 99 104 ECR +

разд.

1 +

51 S&D

2 +

§ 100

17 PPE ↓

§ 103 105 ECR +

18 PPE +

разд.

1 ↓

§ 110

§ оригинален 
текст

2 ↓

§ 111 52 S&D +

след § 113 53 S&D ЕГ + 297, 176, 165

4 Verts/ALE ЕГ - 221, 400, 21

19=
54=

PPE
S&D

+

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

§ 114

§ оригинален 
текст

3/ПГ ↓

§ 115 55 S&D ПГ + 539, 56, 39

56 S&D +

разд.

1 ↓

§ 118

§ оригинален 
текст

2 ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 120 § оригинален 
текст

ПГ + 357, 180, 95

§ 121 36 ID ПГ - 101, 507, 16

след § 121 28 Renew ЕГ + 396, 209, 36

29 Renew +след § 126

30 Renew +

31 Renew +§ 129

57 S&D +

58 S&D +

32 Renew ↓

5 Verts/ALE ↓

§ 130

106 ECR ПГ + 598, 9, 31

§ 131 6 Verts/ALE +

59 S&D ПГ + 593, 7, 29§ 132

20 PPE ↓

107 ECR ПГ + 549, 43, 33§ 133

21 PPE ↓

§ 134 108 ECR -

§ 135 8 Verts/ALE -

§ 136 9 Verts/ALE +

60 S&D ЕГ - 281, 342, 17§ 137

§ оригинален 
текст

поотд. +

§ 138 22 PPE +

§ 139 23 PPE +

разд.

1/ПГ + 538, 49, 44

§ 146 109 ECR

2/ПГ - 225, 253, 142
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

10 Verts/ALE ПГ - 256, 333, 44§ 151

24 PPE +

разд.

1 +

25 PPE

2/ЕГ + 329, 291, 17

61 S&D +

след § 151

33 Renew ↓

след § 164 34 Renew +

11 PPE +след позоваване 19

12 PPE +

62 ECR ПГ - 253, 333, 53съображение А

37 S&D +

съображение В 63 ECR -

съображение Е 64 ECR -

съображение Ж 65 ECR -

съображение З 66 ECR ПГ - 152, 449, 40

67 ECR ЕГ + 341, 292, 9

38 S&D ↓

съображение И

13 PPE ↓

съображение Л 39 S&D +

съображение М 68 ECR +

съображение Н 69 ECR +

разд.

1 +

40 S&D

2 +

съображение О

14 PPE ↓

съображение Р 70 ECR -

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 407, 92, 142



P9_PV(2023)01-18(VOT)_BG.docx 10 PE 740.517

Искания за поименно гласуване
The Left: изменение 1
Verts/ALE: § 114; изменения 2, 3,10
ID: § 114 (1-ва част); изменения 35, 36, 90;
ECR: изменения 62, 66, 72, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 89, 97, 101, 106, 107,109
S&D: § 120; изменения 55, 59

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 120
Verts/ALE: § 137

PPE:
§ 48
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „(Китай, Турция, Израел, окупирана 

Палестина, Етиопия, Уганда и Судан)“
2-ра част: тези думи

§ 110
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „по-специално чрез незабавно 

премахване на визовите изисквания за гражданите на Косово“
2-ра част: тези думи

§ 118
1-ва част: “изразява загриженост във връзка с графика, съдържанието и начина на 

въвеждане на промените в избирателния закон на Босна и Херцеговина и в 
конституцията на Федерация Босна и Херцеговина, които бяха предложени 
от върховния представител в Босна и Херцеговина в деня на изборите и 
които рискуват да подкопаят демократичната легитимност и да затвърдят 
национализма на етническа основа”

2-ра част: „приветства работата на операцията Althea на силите на Европейския съюз 
и настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител и 
държавите членки да положат усилия за удължаване на мандата ѝ след 
ноември 2022 г., като същевременно се подготвят по целесъобразен начин 
за алтернативните сценарии;“

изменение 40
1-ва част: „като има предвид, че доброволното присъединяване на европейските 

държави към Европейския съюз продължава да бъде най-успешният 
инструмент на външната политика на Съюза; като има предвид, че на 23 
юни 2022 г. европейските лидери предоставиха на Украйна и Република 
Молдова статут на страни кандидатки за членство в ЕС и признаха 
европейската перспектива на Грузия; като има предвид, че на 15 декември 
2022 г. Европейският съвет предостави на Босна и Херцеговина статут на 
страна кандидатка за членство в ЕС;“

2-ра част: „и Република Косово подаде своята молба за членство в ЕС;“

изменение 51
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „приветства кандидатурата на 

Република Косово за членство в ЕС;“
2-ра част: тези думи

S&D:
изменение 25
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява надежда, че безупречното 

и отговорно поведение на перуанските органи ще укрепи демокрацията в 
страната, и“ 

2-ра част: тези думи

изменение 103:
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „чрез организирането на изкуствени 

миграционни кризи“ и „и трафика на хора“
2-ра част: тези думи
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изменение 109:
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подчертава, че само една победена, 

деколонизирана Русия, лишена от всякакъв империализъм, може да бъде 
партньор за бъдещо сътрудничество“

2-ра част: тези думи

Renew:
изменение 74:
1-ва част: „подчертава, че Съюзът може да изпълни призванието си като глобален 

фактор и гарант на сигурността единствено въз основа на по-големи 
инвестиции в отбраната и действията с възпиращ ефект,“

2-ра част: „без които по-гъвкавото и ефикасно вземане на решения, включително 
относно политиката за сигурност и отбрана, не може да се счита за решение 
в отговор на световните заплахи и предизвикателства; счита, че подобни 
действия могат да бъдат осъществени, като същевременно се запази 
единодушието по отношение на политиката за сигурност и отбрана, тъй 
като единодушието увеличава легитимността на вземаните решения и 
ангажираността на държавите членки по отношение на тези решения;“
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изменение 102:
1-ва част: „решително осъжда последната военна агресия на Азербайджан на 

суверенната територия на Армения от 12 септември 2022 г., която 
представлява нарушение на прекратяването на огъня и има сериозни 
последици за мирния процес; както и блокадата от 12 декември 2022 г. 
насам на Лачинския коридор, която е в разрез с тристранното споразумение 
от 9 ноември 2020 г. и която има хуманитарни последици по отношение на 
доставките на храни, лекарства и енергия;“ 

2-ра част: „изразява загриженост и във връзка с твърденията за военни престъпления 
и нечовешко отношение от страна на въоръжените сили на Азербайджан 
срещу арменски военнопленници и цивилни граждани; отново заявява, че 
териториалната цялост и на двете страни трябва да бъде изцяло зачитана, и 
подчертава готовността на ЕС да участва по-активно в разрешаването на 
продължителните конфликти в региона; съответно призовава 
азербайджанските власти незабавно да се оттеглят от всички части на 
територията на Армения и да освободят военнопленниците под техен 
контрол; припомня, че справедлив и траен отговор на конфликта, който да 
бъде от полза за населението и на Армения, и на Азербайджан, може да 
бъде постигнат само с дипломатически средства;“

Verts/ALE, ID:
§ 114
1-ва част: „посреща със задоволство препоръката на Комисията и готовността на 

Европейския съвет за предоставяне на Босна и Херцеговина на статут на 
страна кандидатка, при условие че се предприемат редица стъпки за 
засилване на готовността на страната за преговори за присъединяване;“

2-ра част: „настоятелно призовава политическите участници в страната да проявят 
ангажираност и да предприемат съществени стъпки за членството си в ЕС, 
като постигнат напредък по осемте стъпки, посочени в препоръката на 
Комисията, като постигнат значителен напредък по 14-те ключови 
приоритета и осъществят значителен набор от реформи, включително 
изборни реформи в съответствие с решенията на националните и 
международните съдилища с цел да се гарантират принципите на 
равенство и недискриминация за всички граждани и съставни народности, 
заложени в нейната конституция, и при пълно зачитане на решението на 
Европейския съд по правата на човека от 22 декември 2009 г. по делото 
Сейдич и Финци срещу Босна и Херцеговина; призовава Комисията и ЕСВД 
да подпомогнат Босна и Херцеговина с оглед на бързото изпълнение на 
ключовите приоритети и предотвратяването на връщането към 
националистическите политики от миналото; отново подчертава 
необходимостта да се гарантира, че правата на всички граждани, 
независимо от етническата, политическата и религиозната им 
принадлежност, се зачитат изцяло в съответствие с решенията на 
Европейския съд по правата на човека, решенията на Конституционния съд 
и препоръките на Венецианската комисия;“ с изключение на думите „и 
съставни народности, заложени в нейната конституция, и“

3-та част: „и съставни народности, заложени в нейната конституция, и“

Разни
Изменение 7 бе оттеглено.
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4. Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен 
доклад за 2022 г.

Доклад: Tom Vandenkendelaere (A9-0296/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1 22 ECR -

12 Verts/ALE ПГ + 401, 186, 45§ 2

23 ECR ПГ + 494, 80, 50

2 The Left ПГ - 102, 460, 72след § 3

3 The Left ПГ - 159, 453, 18

24 ECR -§ 4

45 PPE +

6 Renew +след § 4

46 PPE +

след § 5 7 Renew +

8 Renew -

13 Verts/ALE ПГ + 443, 121, 78

25 ECR ПГ + 375, 226, 26

§ 6

47 PPE +

§ 7 26 ECR -

след § 7 48 PPE +

след § 8 9 Renew +

§ 9 49 PPE +

§ 13 27 ECR ПГ - 309, 313, 17

разд.

1 +

§ 17 28 ECR

2 -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

след § 17 4 The Left ПГ - 241, 377, 22

§ 20 29 ECR -

30 ECR ПГ - 168, 434, 36§ 23

§ оригинален 
текст

ПГ + 400, 199, 35

§ 26 31 ECR -

§ 28 32 ECR -

10 Renew +§ 31

14 Verts/ALE ↓

§ 35 15 Verts/ALE ЕГ + 350, 268, 10

§ 41 33 ECR -

§ 46 50 PPE +

след § 50 51 PPE +

52 PPE +

53 PPE +

54 PPE +

след § 53

55 PPE +

§ 56 56 PPE +

разд.

1/ПГ + 571, 7, 48

2 +

§ 57 § оригинален 
текст

3 +

11 Renew +§ 58

34 ECR -

§ 60 16 Verts/ALE ПГ - 127, 470, 37

§ 67 57 PPE +

35з ECR -§ 71, тире 4

5 The Left -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

36 PPE +

37 PPE +

след позоваване 14

38 PPE +

Позоваване 42 17=
39=

ECR
PPE

+

след позоваване 71 40 PPE +

съображение А 18 ECR ПГ + 386, 40, 184

след съображение А 1 The Left ПГ - 73, 513, 48

41 PPE +след съображение В

42 PPE +

19 ECR ПГ + 560, 35, 33съображение Е

43 PPE +

след съображение Е 20 ECR +

съображение Й 44 PPE +

съображение К 21 ECR -

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 459, 93, 85

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменения 12, 13, 16
The Left: § 57 (1-ва част); изменения 1, 2, 3, 4
ID: § 23
ECR: изменения 18, 19, 23, 25, 27, 30

Искания за разделно гласуване
The Left:
§ 57
1-ва част: „при все че признава значението и потенциала на стратегическото 

партньорство с Турция, изразява съжаление относно цялостната 
дестабилизираща роля на Турция в много проблемни области в ЕС и 
съседните му държави, която застрашава мира, сигурността и стабилността 
в региона; изразява изключителна загриженост и категорично осъжда 
незаконните действия и заплахите от страна на Турция за военни действия 
срещу държавите членки, по-специално по отношение на Гърция и Кипър, в 
Източното Средиземноморие; изразява съжаление относно факта, че 
въпреки усилията за намаляване на напрежението Турция продължава 
едностранните си провокативни действия и неспазването на резолюцията 
на Съвета за сигурност на ООН относно оръжейното ембарго спрямо Либия 
по отношение на операция IRINI, като нарушава международното право, 
включително Конвенцията на ООН по морско право, и суверенните права на 
държавите — членки на ЕС, в района; отново изтъква осъждането от страна 
на ЕС на подписването на двата меморандума за разбирателство между 
Турция и Либия относно всеобхватното сътрудничество в областта на 
сигурността и военното дело и относно определянето на границите на 
морските зони, които противоречат на международното право;“
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2-ра част: „отново заявява готовността на ЕС да използва всички инструменти и 
възможности, с които разполага, включително в съответствие с член 29 от 
ДЕС и член 215 от ДФЕС, за да защити своите интереси и интересите на 
своите държави членки, както и за да поддържа регионалната стабилност;“

3-та част: „отбелязва, че Турция все повече присъства в области, в които ЕС има 
ключови интереси в областта на сигурността и мисии по линия на ОПСО, и 
призовава Турция да се въздържа от подкопаване на интересите и мисиите 
на ЕС в тези области; отново призовава Турция да се съобрази със 
санкциите на ЕС срещу Русия; призовава държавите членки да спазват 
изцяло Обща позиция 2008/944/ОВППС по отношение на Турция, 
включително стриктното прилагане на критерий 4 относно регионалната 
стабилност;“

S&D:
изменение 28
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „следва“ 
2-ра част: тази дума

5. Правата на човека и демокрацията по света и политиката на 
Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2022 г.

Доклад: Isabel Wiseler-Lima (A9-0298/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

§ 7 § оригинален 
текст

2/ПГ + 331, 295, 13

разд.

1 +

§ 12 § оригинален 
текст

2/ПГ + 550, 79, 8

след § 12 2 The Left -

17 ECR -§ 22

1 PPE +

разд.

1 +

§ 29 § оригинален 
текст

2 +

§ 45 3 The Left ПГ - 134, 480, 25

4 The Left -след § 45

5 The Left -

разд.§ 50 § оригинален 
текст

1 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

2/ЕГ + 476, 133, 25

разд.

1 +

§ 53 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 56 § оригинален 
текст

2/ПГ + 552, 82, 8

разд.

1 +

2/ПГ + 537, 75, 24

§ 57 § оригинален 
текст

3/ПГ + 467, 137, 25

разд.

1/ПГ + 604, 22, 15

§ 58 § оригинален 
текст

2/ПГ + 502, 105, 28

7 ID ПГ - 177, 440, 19след § 58

18 ECR ПГ - 210, 386, 39

§ 60 19з ECR -

8 ID ПГ - 131, 477, 21

6 The Left ЕГ - 207, 337, 88

разд.

1/ПГ + 449, 102, 77

§ 63

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 357, 202, 73

§ 64 § оригинален 
текст

поотд. -

§ 65 § оригинален 
текст

поотд./
ЕГ

+ 418, 215, 6

20 ECR -след § 66

21 ECR -
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

2 +

§ 68 § оригинален 
текст

3/ПГ + 505, 104, 35

след § 73 9 ID ПГ - 104, 492, 44

разд.

1 +

§ 83 § оригинален 
текст

2 +

след § 83 10 ID ПГ - 180, 437, 17

разд.

1 +

2 +

§ 85 § оригинален 
текст

3/ПГ + 463, 145, 28

22 ECR ПГ - 222, 399, 16

23 ECR -

след § 86

24 ECR ПГ - 219, 402, 15

разд.

1 +

2 +

3 +

4 +

§ 91 § оригинален 
текст

5 +

след § 92 11 ID ПГ - 107, 518, 15

след § 94 12 ID ПГ - 103, 473, 60

след позоваване 74 13 ECR -

позоваване 75 14з ECR -

позоваване 78 15з ECR -

съображение З 16 ECR ПГ - 114, 507, 24
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 438, 75, 121

Искания за поименно гласуване
The Left: изменение 3
ID: § 7 (2-ра част) изменения 7, 8, 9, 10, 11, 12
ECR: §§ 12 (2-ра част), 56 (2-ра част), 57 (2-ра и 3-та част), 58, 63, 68 (3-та част), 85 

(3-та част); изменения 16, 18, 22, 24

Искания за гласуване поотделно
The Left: §§ 64, 65
Verts/ALE: §§ 63, 64, 65

Искания за разделно гласуване
ID:
§ 29
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отново призовава за въвеждането на 

гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на решения от 
Съвета и за прилагането на санкции съгласно Глобалния режим на ЕС на 
санкции;“

2-ра част: тези думи

ECR:
§ 12
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и репродуктивни“
2-ра част: тези думи

§ 53
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „небезопасните аборти“
2-ра част: тези думи

§ 56
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и репродуктивни“
2-ра част: тези думи

§ 58
1-ва част: „призовава ЕС и неговите международни партньори да увеличат усилията 

си, за да могат жените, момичетата и уязвимите групи пълноценно да 
упражняват човешките си права и да се гарантират равни възможности за 
всички; призовава да бъдат премахнати в целия свят законите и практиките, 
които възпрепятстват жените да упражняват своите права, по-специално 
правото на образование, работа, участие във вземането на политически 
решения и публичното вземане на решения; изразява съжаление относно 
ситуации, в които жените и домакинствата, в които глава на семейството е 
жена, по-специално в райони, засегнати от хуманитарни кризи, не получават 
достъп до хуманитарна помощ и основни услуги, понеже националните и 
местните органи настояват тези услуги да се предоставят от жени 
работници, като същевременно ограничават достъпа на жените до заетост;“

2-ра част: „призовава държавите, които все още не са сторили това, да ратифицират и 
приложат Конвенцията от Истанбул;“

§ 63
1-ва част: целият текст с изключение на думата: „търговска“
2-ра част: тази дума

§ 68
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1-ва част: целият текст с изключение на думите: „но и на религиозния екстремизъм и 
половата дискриминация срещу момичетата;“ и „припомня, че всяко дете 
има правото на всеобхватно сексуално образование, което е 
недискриминационно, основано на доказателства, научно достоверно, 
подходящо за възрастта и насочено срещу вредните норми, свързани с 
пола;“

2-ра част: „но и на религиозния екстремизъм и половата дискриминация срещу 
момичетата;“

3-та част: „припомня, че всяко дете има правото на всеобхватно сексуално 
образование, което е недискриминационно, основано на доказателства, 
научно достоверно, подходящо за възрастта и насочено срещу вредните 
норми, свързани с пола;“

§ 83
1-ва част: „отбелязва, че през 2021 г. се навършват 40 години от приемането на 

Декларацията на ООН за премахване на всички форми на нетърпимост и 
дискриминация, основани на религиозна принадлежност или убеждения; 
припомня, че свободата на мисълта, на съвестта, на религията или на 
убежденията е основно право на всеки човек и се прилага еднакво към 
всички хора; отбелязва със сериозна загриженост, че правото на свобода на 
мисълта, на съвестта и на религията, правото да имаш убеждения, да не 
вярваш или да се определяш като атеист или агностик, включително 
правото да показваш религиозни или нерелигиозни убеждения чрез 
изразяване, преподаване и практикуване, както и правото да променяш 
своята религия или да се отказваш от нея, все още се нарушава в много 
страни по света; подчертава отрицателното въздействие на пандемията от 
COVID-19, доколкото някои правителства продължават да я използват като 
претекст за засилване на дискриминационните практики, включително за 
насилие срещу религиозните малцинства и преследване на жертвите; 
осъжда насилието и преследването на хора, принадлежащи към малцинства 
въз основа на техните убеждения или религиозна принадлежност; изразява 
съжаление, че това засяга много религиозни и верски общности, както и 
групи от хора, които са атеисти, хуманисти, агностици или не се определят 
като изповядващи религия;“

2-ра част: „с дълбока загриженост отбелязва, че нерелигиозните, светските и 
хуманистичните организации все по-често са подлагани на преследване, 
включително безпрецедентни вълни на подстрекаване към насилие срещу 
тях, омраза и убийства в редица държави;“

PPE:
§ 50
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „нарушения на сексуалното и 

репродуктивното здраве“
2-ра част: тези думи

§ 91
1-ва част: „отбелязва, че жените защитници на правата на човека се сблъскват с 

основано на пола насилие и страдат от липсата на достъп до подходящи 
средства и механизми за защита; осъжда факта, че жените защитници на 
правата на човека и активистите за правата на жените продължават да 
бъдат подлагани на сексуално насилие, заплашвани, сплашвани, 
криминализирани и дори убивани; отбелязва, че жените защитници на 
правата на човека“

2-ра част: „които работят за сексуалното и репродуктивното здраве и права,“
3-та част: „са преследвани в особено голяма степен по света, и призовава ЕС и 

неговите държави членки публично и лично да осъждат атаките и 
заплахите срещу защитниците на правата на човека,“ 

4-та част: „работещи в тази област, както и проактивно да гарантират адекватно 
представяне на защитниците на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права в своите консултации;“

5-та част: „подчертава, че е необходимо ЕС да подкрепя политически и финансово 
организациите на гражданското общество, които утвърждават правата на 
жените и момичетата във всички области;“

ID, PPE:
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§ 7
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „включително чрез трансформиране 

на подкомисията по правата на човека в самостоятелна комисия;“
2-ра част: тези думи

ECR, PPE:
§ 57
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „изразява съжаление относно 

пречките“ и пред сексуалното и репродуктивното здраве и права
2-ра част: „изразява съжаление относно пречките“
3-та част: „пред сексуалното и репродуктивното здраве и права“ 

§ 85
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „като например правата на ЛГБТИК 

лицата и правата на жените“ и „по-специално в областта на 
репродуктивното и сексуалното здраве и права,“

2-ра част: „като например правата на ЛГБТИК лицата и правата на жените“
3-та част: „по-специално в областта на репродуктивното и сексуалното здраве и 

права,“ 


