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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. Изменение на решението от 10 март 2022 г. относно създаването на 
специална комисия по въпросите на външната намеса, включително 
дезинформацията, във всички демократични процеси в Европейския 
съюз (ING2), и промяна на нейното наименование и отговорности

Предложение за решение: B9-0119/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за решение B9-0119/2023
(Председателски съвет))

§ 5 1 Verts/ALE ЕГ - 251, 372, 15

Предложение за решение (целият текст) +

2. Създаване на подкомисия по обществено здраве

Предложение за решение: B9-0120/2023

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

Предложение за решение B9-0120/2023
(Председателски съвет))

Предложение за 
решение

+

3. Права на Съюза при изпълнението и прилагането на Споразумението за 
оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и и на Споразумението за 
търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство ***I

Доклад: Seán Kelly, Andreas Schieder, Danuta Maria Hübner (A9-0248/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

20 комисия ПГ + 555, 13, 81
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4. Програма на Съюза за сигурна свързаност за периода 2023 – 2027 г. ***I

Доклад: Christophe Grudler (A9-0249/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 603, 6, 39

Проект на законодателна резолюция

Съвместно 
изявление на 
Парламента и 

Съвета

3 комисия +

Съвместно 
изявление на 

Парламента, Съвета 
и Комисията

4 комисия +

5. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Гвиана: 
прилагане на законодателството в областта на горите, управление и 
търговия с изделия от дървен материал за ЕС ***

Препоръка: Karin Karlsbro (A9-0008/2023)

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

Проект на решение 
на Съвета

ПГ + 619, 2, 25

6. Споразумение за доброволно партньорство между ЕС и Гвиана: 
прилагане на законодателството в областта на горите, управление и 
търговия с изделия от дървен материал за ЕС (резолюция)

Доклад: Karin Karlsbro (A9-0018/2023)

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

Предложение за 
резолюция

ПГ + 575, 9, 61
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7. Главите за REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост ***I

Доклад: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0260/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

13 комисия ПГ + 535, 63, 53

8. Избирателни права на мобилните граждани на Съюза в изборите за 
Европейски парламент *

Доклад: Damian Boeselager (A9-0297/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Изменения, внесени 
от водещата 

комисия - гласуване 
„ан блок“

комисия +

19 комисия поотд. +

20 комисия поотд. +

21 комисия поотд. +

разд.

1 +

49 комисия

2/ПГ + 484, 149, 19

51 комисия ПГ + 502, 130, 17

Изменения, внесени 
от водещата 

комисия - гласуване 
поотделно

52 комисия ПГ + 489, 148, 14

Предложение на Комисията ПГ + 500, 143, 9

Искания за поименно гласуване
ID: изменения 49 (втора част), 51, 52

Искания за гласуване поотделно
ID: изменения 19, 20, 21

Искания за разделно гласуване
ID:
изменение 49
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „предварително физическо 

гласуване, гласуване чрез пълномощник“ и „онлайн гласуване“
2-ра част: тези думи
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9. Избирателни права на мобилните граждани на Съюза при 
провеждането на общински избори *

Доклад: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0005/2023)

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 504, 79, 69

10. Стандарти за емисиите на CO2 от леки пътнически автомобили и леки 
търговски превозни средства ***I

Доклад: Jan Huitema (A9-0150/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за отхвърляне на предложението на Комисията

Отхвърляне 132 ID ПГ - 158, 372, 117

Временно споразумение

Временно 
споразумение

131 комисия ПГ + 340, 279, 21

Искания за поименно гласуване
ID: изменение 132


