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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. Искане за снемане на имунитета на Надин Морано

Доклад: Ангел Джамбазки (A9-0011/2023)

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

Предложение за 
решение

+

2. Искане за защита на привилегиите и имунитетите на Хелмут Гойкинг

Доклад: Ibán García Del Blanco (A9-0013/2023)

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

Предложение за 
решение

+

3. Искане за снемане на имунитета на Никола Бе

Доклад: Andrzej Halicki (A9-0015/2023)

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

Предложение за 
решение

+

4. Искане за снемане на имунитета на Андреа Коцолино

Доклад: Manon Aubry (A9-0016/2023)

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

Предложение за 
решение

+



P9_PV(2023)02-02(VOT)_BG.docx 4 PE 742.187

5. Искане за снемане на имунитета на Марк Тарабела

Доклад: Manon Aubry (A9-0017/2023)

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

Предложение за 
решение

+

6. Европейска система от национални и регионални сметки в Европейския 
съюз (ЕСС 2010) ***I

Доклад: Irene Tinagli (A9-0202/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 569, 6, 27

7. Опазване на южния червен тон: мерки за опазване и управление ***I

Доклад: Grace O'Sullivan (A9-0134/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

17 комисия ПГ + 589, 5, 5
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8. Прозрачност и таргетиране на политическото рекламиране ***I

Доклад: Sandro Gozi (A9-0009/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, 
внесени от 
водещата 
комисия - 

гласуване „ан 
блок“

1-2, 4-15, 17-114, 116-
131, 133-139, 141-144, 
146-175, 177-185, 187-
203, 205-206, 209, 211-
224, 229-236, 238-253, 
255-257, 259-264, 266-

274

+

Заглавие 275 ID -

278 ECR ПГ - 185, 406, 6Член 2, параграф 
1, точка 2, 
подточка б 115 комисия +

277 ID -член 3, § 1

132 комисия +

279 ECR ПГ - 137, 450, 16Член 5, след § 1

140 комисия +

разд
.

1 +

след член 5а 145 комисия

2/ПГ + 465, 129, 7

176 комисия +след член 7

280 ECR ПГ ↓

281 ECR ПГ - 100, 448, 39член 9, след § 3

186 комисия +

204 комисия ЕГ + 443, 108, 52

282 ECR ПГ ↓

207 комисия +

член 12, § 1

208 комисия +

210з комисия +член 12, § 2

283 ECR ПГ ↓
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Глас
уван

е

Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

225 комисия поот
д.

+

226 комисия поот
д.

+

227 комисия поот
д.

+

Член 15, след § 1

228 комисия поот
д.

+

член 15, след § 5 237 комисия поот
д.

+

член 16, § 6 254 комисия поот
д.

+

член 16, след § 7 258 комисия ПГ + 446, 151, 5

член 18, § 1 286 The Left -

265 комисия +член 20, § 2

284 ECR ПГ ↓

разд
.

1/ПГ + 567, 29, 4

съображение 4 3 комисия

2/ПГ + 568, 11, 10

съображение 11 276 ID -

разд
.

1/ПГ + 572, 8, 21

след съображение 
14

16 комисия

2/ПГ + 561, 14, 13

след съображение 
38

285 The Left -

Предложение на Комисията ПГ + 433, 61, 110

Искания за поименно гласуване
Verts/ALE: изменение 282
ECR: изменения 3, 16, 258, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284
ID: изменение 145 (2-ра част)

Искания за гласуване поотделно
ECR: изменения 225, 226, 227, 228, 237, 254
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Искания за разделно гласуване
ID:
изменение 145
1-ва част: „За да се определи дали дадено послание представлява политическо 

рекламиране по смисъла на член 2, параграф 2, буква б), се вземат предвид 
всички негови характеристики, и по-специално следното: а) съдържанието 
на посланието; б) спонсорът на посланието; в) говоримият или писменият 
език, използван за предаване на посланието; г) формата на посланието или 
средствата, чрез които посланието се изготвя, позиционира, популяризира, 
публикува, доставя или разпространява; д) целевата аудитория; е) 
контекстът, в който се предава посланието, включително периода на 
разпространение, като например периоди на избори или референдуми, или 
разпространението на посланието по време на законодателни или 
регулаторни процеси; ж) целта на посланието.“

2-ра част: „Комисията изготвя общи насоки, целящи да допринасят за правилното 
прилагане на настоящия член.“

ECR:
изменение 3
1-ва част: „Необходимостта да се гарантира прозрачност е легитимна обществена цел 

в съответствие с ценностите, споделяни от ЕС и неговите държави членки, 
съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС). За гражданите 
невинаги е лесно да разпознават политическите реклами и да упражняват 
по информиран начин своите демократични права. Освен това следва да се 
противодейства на все по-сложната и интензивна намеса от страна на 
злонамерени чуждестранни участници в нашите демократични изборни 
процеси чрез разпространението на дезинформация. Политическото 
рекламиране може да бъде отправна точка за разпространение на 
дезинформация особено ако не разкрива своя политически характер, когато 
произлиза от спонсори извън Съюза или когато е целенасочено или усилено 
разпространено. Наред с другото е необходима и висока степен на 
прозрачност, за да се подкрепят открит и справедлив политически дебат, 
политическите кампании и свободните и честни избори или референдуми и 
за да се противодейства на дезинформацията и незаконната намеса, 
включително от трети държави.“

2-ра част: „Прозрачността на политическото рекламиране помага на 
гласоподавателите и физическите лица като цяло да разберат по-добре, 
когато им е представена политическа реклама, от чие име се прави 
рекламата, както и как и защо нейният доставчик е избрал точно тях при 
таргетирането ѝ, като по този начин те получават по-добра възможност да 
направят информиран избор.“
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изменение 16
1-ва част: „Солиден набор от доказателства показва, че чуждестранни участници 

активно се намесват в демократичното функциониране на Съюза и неговите 
държави членки, особено по време на избори и референдуми. Като се има 
предвид, че чуждестранната намеса представлява сериозно нарушение на 
ценностите и принципите, на които се основава Съюзът, и освен това, че 
чуждестранната намеса, манипулирането на информация и 
дезинформацията представляват злоупотреба с основните свободи на 
изразяване на мнение и на информация, както е посочено в член 11 от 
Хартата, и застрашават тези свободи, както и подкопават демократичните 
процеси в ЕС и неговите държави членки, като например провеждането на 
свободни и честни избори, е необходимо да се предприемат подходящи 
мерки за борба с дезинформацията и за предотвратяване на такава намеса 
чрез реклами, спонсорирани от участници, идващи от държави извън 
Съюза.“

2-ра част: „“За да се подкрепи прилагането на националните правила относно 
външната намеса в изборите, е необходимо да се гарантира, че 
политическото рекламиране, спонсорирано, подготвено, позиционирано, 
популяризирано, публикувано, доставено или разпространявано в Съюза или 
насочено към физически лица в една или повече държави членки, 
независимо от мястото на установяване на доставчиците на услуги, може да 
се достави само на спонсори, които са граждани на Съюза, както и за 
доставчици на услуги, действащи от името на такива спонсори, в 
допълнение към физически или юридически лица, пребиваващи или 
установени в Съюза. За целите на определянето на мястото на установяване 
на спонсора следва да се вземе предвид мястото на установяване на 
субектите, които в крайна сметка контролират спонсора.“

9. Преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети

Доклад: Денис Радке (A9-0295/2022) (за приемането на предложението за резолюция е 
необходимо мнозинство от всички членове на ЕП)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 4 2 Renew ПГ - 153, 369, 79

разд.

1/ПГ + 555, 37, 6

§ 6 § оригинален 
текст

2/ПГ + 496, 64, 10

разд.

1/ПГ + 495, 29, 73

§ 10 § оригинален 
текст

2/ПГ + 425, 151, 20

§ 13 3 Renew ПГ - 207, 364, 32

разд.

1/ПГ + 550, 13, 40

§ 16 § оригинален 
текст

2/ПГ + 521, 68, 11
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 18 § оригинален 
текст

ПГ + 289, 254, 59

4 Renew ПГ - 181, 393, 28§ 19

§ оригинален 
текст

ПГ + 499, 52, 50

разд.

1/ПГ + 553, 31, 18

§ 21 § оригинален 
текст

2/ПГ + 485, 92, 22

разд.

1/ПГ + 578, 13, 13

Приложение, член 1, 
§ 4

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 414, 177, 10

5 Renew ПГ - 208, 382, 12

разд.

1/ПГ + 523, 14, 63

2/ПГ + 420, 158, 18

Приложение, член 1, 
§ 4а

§ оригинален 
текст

3/ПГ + 408, 180, 7

разд.

1/ПГ + 582, 8, 13

Приложение, член 5, 
§ 6

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 370, 156, 67

разд.

1/ПГ + 431, 122, 50

Приложение, член 
5а

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 302, 253, 48

разд.

1/ПГ + 577, 11, 16

Приложение, член 8, 
§ 1

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 378, 183, 38

Приложение, член 8, 
§ 2, алинея 2

6 Renew ПГ - 229, 369, 8

разд.

1/ПГ + 570, 16, 13

Приложение, член 9 § оригинален 
текст

2/ПГ + 371, 160, 66
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Приложение, член 9, 
§ 3

7 Renew ПГ - 171, 368, 66

разд.

1/ПГ + 524, 69, 11

Приложение, член 
11, § 2

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 300, 245, 55

разд.

1/ПГ + 571, 23, 9

Приложение, член 
11, § 3

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 386, 167, 38

Приложение, член 
11 а, § 2

8з Renew ПГ - 205, 389, 10

Приложение, член 
11 б, след § 2

9 Renew ПГ - 198, 377, 28

Приложение, член 
11 а, § 3

10з Renew ПГ - 205, 388, 11

Приложение, член 
11 а, § 4

11з Renew ПГ - 200, 392, 8

разд.

1/ПГ + 583, 11, 10

Приложение, 
приложение I, точка 

б

§ оригинален 
текст

2/ПГ + 375, 156, 66

Приложение, 
съображение 5

§ оригинален 
текст

ПГ - 270, 319, 16

съображение Ш 1 Renew ПГ - 164, 419, 22

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 385, 118, 99

Искания за поименно гласуване
Renew: § 18
ID: § 18; изменения 8, 10, 11;
S&D: §§ 6, 10, 16, 19, 21; Приложение: член 1, § 4; член 1, § 4 а; член 5, § 6; член 5 

a; член 8, § 1; член 9; член 11, § 2; член 11, § 3; Приложение І, точка 6; 
съображение 5; изменения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Искания за гласуване поотделно
PPE: § 18, Приложение: съображение 5; член 5 a; член 11, § 2, алинея 2; член 11, § 

3, алинея 2;
ID: § 19
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Искания за разделно гласуване
Renew:
§ 10
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „както и съответното равнище на 

управление и представителство, което включва“
2-ра част: тези думи

Приложение, член 1, § 4
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „пряко или непряко“
2-ра част: тези думи

Приложение, член 1, §4а
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „управленското равнище и 

равнището на съответното представителство“ и „независимо от броя на 
участващите държави членки“

2-ра част: „управленското равнище и равнището на съответното представителство“
3-та част: „независимо от броя на участващите държави членки“

Приложение, член 5, § 6
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в допълнение към представител на 

призната синдикална организация на равнището на Съюза“
2-ра част: тези думи

Приложение, член 5 а
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Броят на представителите в 

европейския работнически съвет и на позициите в комитета в намален 
състав, необходим за постигане на целите, посочени в първата алинея, е 
броят, който е най-близък до дела от 40%, но не надхвърля 49%.“

2-ра част: тези думи

Приложение, член 8, § 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Настоящият параграф не се прилага 

за членове на европейския работнически съвет, които разкриват 
информация на национални или местни работнически съвети, която може да 
повлияе на положението на работниците, когато тази информация им е била 
предоставена поверително и за нея се прилагат националните правила за 
поверителност.“

2-ра част: тези думи

Приложение, член 9
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в допълнение към представител на 

призната синдикална организация на равнището на Съюза“
2-ра част: тези думи

Приложение, Приложение I, точка 6
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „в допълнение към представител на 

призната синдикална организация на равнището на Съюза“
2-ра част: тези думи

ID:
§ 6
1-ва част: „изразява дълбоко съжаление относно факта, че финансовите, 

материалните и правните ресурси, необходими на европейските 
работнически съвети, за да могат да изпълняват задълженията си по 
подходящ начин, невинаги се осигуряват от централното управление; 
изразява загриженост поради затрудненията, които срещат ЕРС при 
достъпа си до финансовата подкрепа, предоставяна от Комисията, и 
подчертава неотложната нужда от улесняване на процедурата по 
кандидатстване и от намаляване на всички административни тежести пред 
достъпа до това финансиране;“

2-ра част: „призовава Комисията да наблюдава транспонирането на 
Директива 2009/38/ЕО и да образува производство за установяване на 
неизпълнение на задължения, когато е целесъобразно;“
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§ 16
1-ва част: „подчертава, че в случаите на несъгласие относно това дали да се 

предприеме процедура за информиране или консултиране, липсват насоки 
за това как да се разрешат отрицателни последици, които подобни 
несъгласия могат да имат за членовете на ЕРС и представителите на 
работниците;“

2-ра част: „поради това подчертава добавената стойност, която инициативите на 
Съюза биха могли да имат при предоставянето на такива насоки;“

§ 21
1-ва част: „подчертава, че е важно ЕРС да имат достъп до съдилищата или 

националните компетентни органи по труда; изразява съжаление относно 
факта, че ЕРС срещат пречки при упражняването на своето право на 
информиране и консултиране, определени в Директива 2009/38/ЕО;“

2-ра част: „изразява съжаление, че в някои държави членки съдилищата или 
органите, компетентни да предоставят консултации или да разглеждат, или 
решават спорове, свързани с ЕРС, не разполагат с експертен опит по 
въпросите, предвидени в същата директива; отново призовава държавите 
членки да гарантират облекчени административни и правни производства с 
цел ефективен достъп до правосъдие за ЕРС и специалните групи за 
преговори, и за определянето на правния статут, включително 
предоставянето на юридическа правосубектност на ЕРС и на специалните 
групи за преговори, като част от оценката на въздействието на Комисията;“

Renew, ID:
Приложение, член 11, § 2
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Държавите членки установяват 

ефективни правни процедури, до които може да бъде получен своевременен 
достъп, за подаване на молба за и прекратяване на - включително 
възможността да се иска предварително съдебно разпореждане за 
временно спиране на изпълнението на решения на централното управление, 
когато такива решения се оспорват въз основа на нарушение на 
изискванията за информиране и консултации съгласно настоящата 
директива или съгласно споразумения, сключени в съответствие с нея. 
Действията на обжалваните решения върху трудовите договори или 
трудовите правоотношения на засегнатите работници и служители 
съответно се спират.“

2-ра част: тези думи

Приложение, член 11, § 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „Централното управление поема 

съдебните разноски, направени при изпълнение на процедурите, разходите 
за процесуално представителство и съпътстващите разходи като дневните 
и пътните разноски на поне един представител на работниците.“

2-ра част: тези думи

10. Подготовка на срещата на върха между ЕС и Украйна

Предложения за резолюции: RC-B9-0092/2023, B9-0092/2023, B9-0093/2023, B9-0094/2023, B9-
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0095/2023, B9-0096/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0092/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 6 ECR ПГ + 493, 38, 40

§ 7 7 ECR ЕГ + 279, 233, 74

1 Renew ПГ + 351, 38, 194§ 8

12 ECR +

§ 11 8 ECR +

§ 16 9 ECR -

след § 17 15 PPE +

след § 18 16 PPE +

§ 20 2 Renew ПГ + 395, 48, 143

§ 21 10 ECR -

§ 23 3 Renew ПГ + 439, 46, 91

след § 25 § + устно изменение

11 ECR ПГ - 132, 310, 139

разд.

1 +

2 +

§ 26

§ оригинален 
текст

3/ЕГ - 125, 403, 60

§ 28 13 ECR ПГ - 232, 295, 60

съображение Г 4 ECR -

5 ECR ПГ - 104, 428, 51съображение И

14 PPE +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 489, 36, 49

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0092/2023 Renew ↓

B9-0093/2023 S&D ↓

B9-0094/2023 Verts/ALE ↓

B9-0095/2023 PPE ↓

B9-0096/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
Renew: изменения 1, 2, 3; окончателно гласуване
PPE: окончателно гласуване
ECR: изменения 5, 6, 11, 13

Искания за разделно гласуване
PPE, Renew:
§ 26
1-ва част: „призовава отново ЕС и неговите държави членки да засилят 

международната изолация на Руската федерация“
2-ра част: „включително по отношение на нейното членство в международни 

организации и органи, да се въздържат от провеждане на официални 
събития на територията на Руската федерация и да изгонят руските 
посланици от столиците на държавите – членки на ЕС, като понижат нивото 
на дипломатическите отношения с Москва;“ с изключение на думите „и да 
изгонят руските посланици от столиците на държавите – членки на ЕС“

3-та част: „и да изгонят руските посланици от столиците на държавите – членки на 
ЕС“

Разни
Михаел Галер предложи следното устно изменение за добавяне на нов параграф след § 
25:
„осъжда неотдавнашното решение на Международния олимпийски комитет да позволи 
на руски и беларуски спортисти да участват в квалификациите за Олимпийските игри в 
Париж през 2024 г. под неутрален флаг, което е в противоречие с многоаспектната 
изолация на тези страни и ще бъде използвано от двата режима за пропагандни цели;“


