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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 Регламента относно европейските фондове за 
дългосрочни инвестиции ***I

Доклад: Michiel Hoogeveen (A9-0196/2022)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Временно споразумение

Временно 
споразумение

2 комисия ПГ + 492, 109, 27

2. Споразумение между ЕС и Северна Македония: оперативни дейности, 
провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в 
Северна Македония ***

Препоръка: Lena Düpont (A9-0027/2023)

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

Проект на решение 
на Съвета

ПГ + 511, 104, 20

3. Упълномощаване на Полша да ратифицира изменението на 
Конвенцията за опазване и управление на запасите от сайда в 
централната част на Берингово море  ***

Препоръка: Elżbieta Rafalska (A9-0007/2023)

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

Проект на решение 
на Съвета

ПГ + 613, 3, 20
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4. Протокол към Споразумението за сътрудничество относно Гражданска 
глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕО и Корея: 
присъединяване на България, Хърватия и Румъния ***

Препоръка: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0006/2023)

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

Проект на решение 
на Съвета

ПГ + 614, 3, 19

5. Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“: 
Съвместно предприятие „Интегрални схеми“ *

Доклад: Eva Maydell (A9-0012/2023)

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

Предложение на 
Комисията

ПГ + 594, 15, 27

6. Консултация относно разпоредбите за прилагане на европейския 
омбудсман *

Доклад: Paulo Rangel (A9-0010/2023)

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

Проект на 
разпоредби за 

прилагане

ПГ + 634, 2, 2
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7. Положението на бившия президент на Грузия Михаил Саакашвили

Предложения за резолюции: RC-B9-0106/2023, B9-0106/2023, B9-0109/2023, B9-0112/2023, B9-
0114/2023, B9-0117/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция RC-B9-0106/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, членове на ЕП)

след § 8 1 PPE ПГ + 362, 121, 151

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 577, 33, 26

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0106/2023 S&D ↓

B9-0109/2023 Renew ↓

B9-0112/2023 PPE ↓

B9-0114/2023 Verts/ALE ↓

B9-0117/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
Renew: окончателно гласуване
S&D, PPE: изменение 1; окончателно гласуване

Разни
Яцек Сариуш-Волски също подкрепи предложението за резолюция B9-0117/2023.

8. Присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

Доклад: Łukasz Kohut, Arba Kokalari (A9-0021/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 1 § оригинален 
текст

поотд. +

след § 1 4 ECR ПГ - 151, 463, 14

§ 2 § оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1/ПГ + 558, 21, 51

§ 3 § оригинален 
текст

2/ПГ + 489, 62, 79



P9_PV(2023)02-15(VOT)_BG.docx 6 PE 743.344

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1/ПГ + 421, 123, 87

2/ПГ + 404, 171, 49

3/ПГ + 386, 188, 53

1 Renew

4/ПГ + 377, 157, 87

разд.

1/ПГ ↓

2/ПГ ↓

3/ПГ ↓

4/ПГ ↓

§ 4

§ оригинален 
текст

5/ПГ ↓

разд.

1/ПГ + 576, 25, 28

§ 11 § оригинален 
текст

2/ПГ + 468, 129, 29

разд.

1/ПГ + 530, 23, 77

§ 13 § оригинален 
текст

2/ПГ + 494, 107, 28

§ 25 2 Renew ПГ + 474, 116, 37

§ 34 3 Renew ПГ + 509, 62, 57

разд.

1 +

съображение М § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

съображение Н § оригинален 
текст

2 +

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 469, 104, 55

Искания за поименно гласуване
ECR: изменение 4; §§ 3, 4, 11, 13
Renew: изменения 1, 2, 3,
ID: изменение 1 (3-та част)
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Искания за гласуване поотделно
ECR: §§ 1, 2

Искания за разделно гласуване
ECR:
§ 3
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „въз основа на тяхната сексуална 

ориентация, полова идентичност, изразяване на половата принадлежност и 
полови характеристики“

2-ра част: тези думи

§ 11
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „която трябва да започне със 

съобразено с пола планиране на образованието, насочено от ранна възраст 
както към момичетата, така и към момчетата, и да продължава чрез 
целенасочено образование през целия живот, както и“

2-ра част: тези думи

§ 13
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „подходящо обучение, процедури и 

насоки, съобразени с аспектите на пола, както и“
2-ра част: тези думи

PPE:
съображение М
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „отказът на безопасен и законен 

аборт“
2-ра част: тези думи

съображение Н
1-ва част: „като има предвид, че различията в законодателствата и политиките на 

държавите членки доведоха до различия в степента, в която жените са 
защитени от насилие, основано на пола, така че жените да нямат еднаква 
защита срещу насилие, основано на пола, в целия ЕС;“

2-ра част: „като има предвид, че в някои държави членки отказът на безопасен и 
законен аборт доведе до смъртта на редица жени през последните години; 
като има предвид, че ЕСПЧ многократно е постановявал, че ограничаването 
на достъпа до аборт, когато това е предвидено в националното право, и 
липсата на прилагане на законно разрешен достъп, нарушава правата на 
човека и следователно представлява форма на насилие, основано на пола, в 
този контекст; като има предвид, че в някои държави членки организациите 
за защита на правата на жените са обект на тормоз и преследване за 
оказване на помощ на жертвите на нехуманни закони за абортите;“

PPE, ID:
изменение 1
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „например Словакия, Полша и 

Унгария,“, „че достъпът до аборт в Италия бавно се подкопава,“ и 
„приветства инициативите на някои държави членки, например Франция, да 
утвърдят правото на аборт в своите конституции, за да се защити това 
основно право;“

2-ра част: „например Словакия, Полша и Унгария,“
3-та част: „че достъпът до аборт в Италия бавно се подкопава,“
4-та част: „приветства инициативите на някои държави членки, например Франция, да 

утвърдят правото на аборт в своите конституции, за да се защити това 
основно право;“

ECR, PPE:
§ 4
1-ва част: „решително осъжда всички форми на насилие, основано на пола, срещу 

жени и момичета, както и срещу ЛГБТИК+ лица; категорично заявява, че 
отказът за предоставяне на услуги“

2-ра част: „и права в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права, 
включително правото на достъп до безопасен и законен аборт“

3-та част: „е форма на насилие срещу жени и момичета;“
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4-та част: „припомня, че жените и момичетата трябва да имат пълен контрол върху 
своето тяло и сексуалност; призовава всички държави членки да гарантират 
универсален достъп за всички до пълен набор от услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве, включително всеобхватно сексуално 
образование, съобразено с възрастта, семейно планиране, съвременни 
методи за контрацепция“

5-та част: „и правото на безплатен, безопасен и законен аборт;“

9. Приоритетите на ЕС за 67-ата сесия на Комисията на ООН за 
положението на жените

Предложения за резолюции: B9-0100/2023, B9-0103/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Предложение за резолюция B9-0100/2023
(комисия FEMM)

разд.

1/ПГ + 570, 22, 34

2/ПГ + 492, 88, 50

3/ПГ + 455, 98, 74

§ 1, буква и § оригинален 
текст

4/ПГ + 523, 53, 52

Предложение за резолюция (целият текст) +

Предложение за резолюция B9-0103/2023
(група ID)

Предложение за резолюция ↓

Искания за поименно гласуване
ECR, Renew: § 1, буква и

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 1, буква и
1-ва част: целият текст с изключение на думите: „и права“, „включително правото на 

безопасен и законен аборт“ и „и да се осигурят надеждни процеси, които 
предотвратяват използването на лични данни срещу лица, които искат да 
направят аборт;“

2-ра част: „и права“
3-та част: „включително правото на безопасен и законен аборт“
4-та част: „и да се осигурят надеждни процеси, които предотвратяват използването на 

лични данни срещу лица, които искат да направят аборт;“


