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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. Иран, и по-специално отравянето на стотици ученички

Предложения за резолюция: RC-B9-0170/2023, B9-0170/2023, B9-0172/2023, B9-0175/2023, B9-
0177/2023, B9-0180/2023, B9-0181/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция  RC-B9-0170/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

след § 1 1 ID ПГ - 99, 433, 6

§ 7 § оригинален 
текст

ПГ + 495, 22, 23

след § 8 2 ID ПГ - 172, 334, 35

след § 9 4 Renew +

след съображение А § + устно изменение

съображение Б 3 The Left ПГ + 537, 1, 3

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 516, 5, 14

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0170/2023 The Left ↓

B9-0172/2023 Verts/ALE ↓

B9-0175/2023 Renew ↓

B9-0177/2023 PPE ↓

B9-0180/2023 S&D ↓

B9-0181/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
The Left: изменение 3; § 7
ID: изменения 1, 2
S&D, Renew: окончателно гласуване

Разни
Анна Залевска също подкрепи предложението за резолюция B9-0181/2023.
Карло Фиданца и Янина Охойска също подкрепиха общото предложение за резолюция 
RC-B9-0170/2023.
Натали Лоазо предложи следното устно изменение с цел да се добави ново съображение 
след съображение А:
„като има предвид, че протестите бяха инициирани от жени, които настояваха за 
търсене на отговорност за смъртта на Махса Джина Амини и призоваха за прекратяване 
на насилието и дискриминацията срещу жените в Иран, по-специално под формата на 
налагане на забулване;“
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2. Тунис: Неотдавнашните атаки срещу свободата на изразяване на 
мнение и свободата на сдружаване и срещу синдикални организации, и 
по-специално случаят с журналиста Нуредин Бутар

Предложения за резолюция: RC-B9-0171/2023/rev, B9-0171/2023, B9-0173/2023, B9-0179/2023, 
B9-0182/2023, B9-0183/2023, B9-0185/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция  RC-B9-0171/2023/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

§ 1 1 S&D ПГ + 240, 209, 95

след § 1 2 S&D ПГ + 266, 212, 66

разд.

1 +

§ 5 § оригинален 
текст

2 +

съображение Е § оригинален 
текст

поотд. +

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 496, 28, 13

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0171/2023 The Left ↓

B9-0173/2023 Verts/ALE ↓

B9-0179/2023 Renew ↓

B9-0182/2023 PPE ↓

B9-0183/2023 S&D ↓

B9-0185/2023 ECR ↓

Искания за поименно гласуване
S&D: изменения 1, 2; окончателно гласуване
Renew: окончателно гласуване

Искания за гласуване поотделно
PPE: съображение Е

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 5
1-ва част целият текст с изключение на думите: „изразява дълбока загриженост във 

връзка със законопроекта за НПО;“
2-ра част тези думи

Разни
Янина Охойска също подкрепи общото предложение за резолюция RC-B9-0171/2023/rev.
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3. Камбоджа: случаят с лидера на опозицията Кем Соха

Предложения за резолюция: RC-B9-0169/2023, B9-0169/2023, B9-0174/2023, B9-0176/2023, B9-
0178/2023, B9-0184/2023, B9-0186/2023

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

Общо предложение за резолюция  RC-B9-0169/2023
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left, членове на ЕП)

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 496, 11, 36

Предложения за резолюция на политическите групи

B9-0169/2023 The Left ↓

B9-0174/2023 Verts/ALE ↓

B9-0176/2023 Renew ↓

B9-0178/2023 PPE ↓

B9-0184/2023 ECR ↓

B9-0186/2023 S&D ↓

Искания за поименно гласуване
Renew: окончателно гласуване

Разни
Карло Фиданца и Янина Охойска също подкрепиха общото предложение за резолюция 
RC-B9-0169/2023.

4. Насоки на Европейския съюз относно защитниците на правата на 
човека

Доклад: Hannah Neumann (A9-0034/2023)

Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

разд.

1 +

2 +

3 +

§ 9 § оригинален 
текст

4 +
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

§ 15 12 PPE ЕГ + 325, 220, 4

§ 20, уводна част 3 ECR ПГ - 119, 420, 6

§ 24 4 ECR -

разд.

1/ПГ + 456, 23, 62

2 +

§ 26 § оригинален 
текст

3/ПГ + 388, 115, 41

§ 28 5з ECR ПГ - 119, 402, 14

6 ECR -

разд.

1 +

§ 33

§ оригинален 
текст

2 +

7 ECR -§ 37

§ оригинален 
текст

поотд. +

разд.

1 +

§ 39 § оригинален 
текст

2 +

разд.

1 +

§ 41 § оригинален 
текст

2 +

8 ECR -§ 42

13 PPE ЕГ - 235, 278, 23

§ 44 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 45 § оригинален 
текст

поотд. +

§ 47 9 ECR -

10 ECR -§ 60

§ оригинален разд.
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Предмет Изм. № Автор ПГ и 
т.н.

Гласуване Гласове чрез 
ПГ/ЕГ - бележки

1 +текст

2 +

позоваване 17 1з ECR ЕГ - 112, 412, 10

съображение М 11 PPE ЕГ + 325, 207, 3

2 ECR ПГ - 118, 411, 6

разд.

1 +

съображение Н

§ оригинален 
текст

2 +

Предложение за резолюция (целият текст) ПГ + 400, 43, 86

Искания за поименно гласуване
Renew: изменения 2, 3, 5
ECR: § 26 (1-ва част, 3-та част)

Искания за гласуване поотделно
PPE: §§ 37, 44, 45

Искания за разделно гласуване
PPE:
§ 9
1-ва част „приветства усилията на много делегации на ЕС и мисии на държави членки 

да дадат видимост и признание на ЗПЧ, по-специално чрез създаване на 
местни работни групи за правата на човека с персонал от мисии на ЕС, чрез 
проактивно осъществяване на контакт и провеждане на редовни срещи със 
ЗПЧ, чрез провеждане на системни посещения на място в райони, където 
ЗПЧ са изложени на риск (например в Мексико и Колумбия), чрез създаване 
на списъци на дипломати за наблюдение на съдебни процеси (например в 
Русия), чрез признаване на изключителния принос на ЗПЧ чрез ежегодни 
награди“ 

2-ра част „(например в Уганда и Хондурас)“
3-та част: „чрез предоставяне на извънредна помощ на ЗПЧ, чрез противопоставяне на 

закони, които криминализират ЗПЧ, и чрез помощ за създаването на мрежи 
за защита на ЗПЧ;“

4-та част: „подчертава като пример за добра практика новаторската инициатива 
#DefendamosLaVida, стартирана от делегациите на ЕС и мисиите на 
държавите членки в Колумбия, а наскоро и в Мексико;“

§ 33
1-ва част целият текст с изключение на думите: „в своята директива относно 

дължима грижа на дружествата във връзка с устойчивостта“ 
2-ра част тези думи

§ 39
1-ва част целият текст с изключение на думите: „в рамките на ЕС“
2-ра част тези думи

§ 60
1-ва част целият текст с изключение на думите: „по-специално относно визите за ЗПЧ 

(и семействата им), изложени на непосредствен риск, относно преселването 
и подслона,“

2-ра част тези думи
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ECR:
§ 41
1-ва част „отбелязва подобряването на помощта на ЕС за преселване на ЗПЧ, 

изложени на риск, и приемането на добри практики в някои държави 
членки;“

2-ра част „отбелязва със съжаление факта, че на много ЗПЧ и техните семейства 
продължават да се отказват спешно преместване или искания за виза;“

PPE, ECR:
§ 26
1-ва част целият текст с изключение на думите: „междусекторна перспектива и“ и 

„по-специално сексуалното и репродуктивното здраве и права;“
2-ра част „междусекторна перспектива и“
3-та част: „по-специално сексуалното и репродуктивното здраве и права;“

съображение Н
1-ва част целият текст с изключение на думите: „включително в рамките на ЕС“
2-ра част тези думи


