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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp 

Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 

Emenda  1 

Proposta għal regolament 

Premessa -1 (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1) Sabiex jinkisbu l-objettivi tal-

Unjoni, kif previst fl-Artikolu 3 tat-Trattat 

dwar l-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri 

huma meħtieġa jikkunsidraw il-politika 

ekonomika tagħhom bħala kwistjoni ta' 

tħassib komuni u jikkoordinawha fi ħdan 

l-Unjoni. 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa -1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1a) Il-politiki, l-azzjonijiet u l-

istrumenti tal-Unjoni għandhom 

jippromwovu l-koeżjoni ekonomika, 

soċjali u territorjali. 

 

Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa -1b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1b) Meta tiddefinixxi u timplimenta l-

politiki u l-attivitajiet tagħha, l-Unjoni 

jeħtieġ li tieħu kont, inkluż permezz tal-

implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew 

tad-Drittijiet Soċjali, tar-rekwiżiti marbuta 

mal-promozzjoni ta' livell għoli ta' 

impjiegi, il-garanzija ta' protezzjoni 

soċjali adegwata, il-ġlieda kontra l-
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esklużjoni soċjali, u l-livell għoli ta' 

edukazzjoni, taħriġ u protezzjoni tas-

saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa -1c (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-1c) L-Unjoni hija rikjesta tappoġġa 

lill-Istati Membri, fuq talba tagħhom, biex 

ittejjeb il-kapaċità amministrattiva 

tagħhom għall-implimentazzjoni tad-dritt 

tal-Unjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi Strutturali ("il-Programm") ġie 

stabbilit bl-objettiv li tissaħħaħ il-kapaċità 

tal-Istati Membri biex iħejju u 

jimplimentaw riformi amministrattivi u 

strutturali li jtejbu t-tkabbir, anke permezz 

ta' assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv 

ta' fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-

Programm jiġi pprovdut mill-

Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 

u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' 

politika. L-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti 

mibnija fuq strutturi ekonomiċi u soċjali 

sodi, li jippermettu lill-Istati Membri biex 

jassorbu x-xokkijiet b'mod effiċjenti u li 

jirkupraw minnhom malajr, 

jikkontribwixxi għall-koeżjoni ekonomika 

u soċjali. L-implimentazzjoni ta' riformi 

strutturali istituzzjonali, amministrattivi u 

li jiffavorixxu t-tkabbir hija strument 

adegwat biex jinkiseb żvilupp bħal dan. 

(1) Il-Programm ta' Appoġġ għal 

Riformi Strutturali ("il-Programm") 

għandu l-objettiv li jsaħħaħ il-kapaċità tal-

Istati Membri biex iħejju u jimplimentaw 

riformi ekonomiċi u amministrattivi bl-

għan li jippromwovu tkabbir robust u 

sostenibbli, joħolqu impjiegi ta' kwalità, 

koeżjoni u konverġenza soċjali u 

territorjali, kompetittività, produttività u 

prosperità kondiviża, u reżiljenza msaħħa 

għax-xokkijiet, inkluż permezz tal-

assistenza għall-użu effiċjenti u effettiv 

tal-fondi tal-Unjoni. L-appoġġ taħt il-

Programm jiġi pprovdut mill-

Kummissjoni, fuq talba minn Stat Membru, 

u jista' jkopri firxa wiesgħa ta' oqsma ta' 

politika f'konformità mal-Programmi 

Nazzjonali ta' Riforma. 
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Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 1a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1a) L-implimentazzjoni b'suċċess tar-

riformi strutturali teħtieġ rieda politika, 

determinazzjoni, amministrazzjoni 

pubblika effiċjenti u effikaċi u l-appoġġ 

mill-oqsma kollha tas-soċjetà. Huwa 

għalhekk importanti li r-riformi 

strutturali jkunu sostnuti permezz tal-

involviment tas-sħab ekonomiċi u soċjali 

u partijiet interessati rilevanti oħra, u 

b'appoġġ demokratiku permezz tal-

parlamenti nazzjonali, u fejn xieraq, il-

parlamenti reġjonali. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 1b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1b) Jenħtieġ li tingħata preferenza lil 

miżuri li għandhom effetti sinerġistiċi fuq 

setturi oħra u li għandhom l-għan li, fost 

oħrajn, jiksbu tkabbir sostenibbli kbir u 

fuq terminu twil, irkupru u konverġenza 

fl-Unjoni, li jiġġieldu l-frodi, l-evażjoni u 

l-evitar tat-taxxa, li jippromwovu kwalità 

għolja tal-impjiegi u li jimplimentaw 

politiki soċjali. Dawn ir-riformi strutturali 

jenħtieġ li jkunu konsistenti mal-objettivi 

stabbiliti fis-Semestru Ewropew u mal-

implimentazzjoni tar-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-

pajjiżi fl-Istati Membri. Ir-riformi 

strutturali jenħtieġ li jinkludu t-

traspożizzjoni u l-implimentazzjoni 

korretti u f'waqthom tal-atti legali tal-

Unjoni, minħabba li l-funzjonament 

xieraq ta' dawn l-atti huwa fundamentali 

biex tintlaħaq il-konverġenza ekonomika. 

 



 

PE622.207v02-00 6/12 AD\1156561MT.docx 

MT 

Emenda  8 

Proposta għal regolament 

Premessa 1c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (1c) L-euro hija l-munita tal-Unjoni 

Ewropea, kif indikat fl-Artikolu 119(2) 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-

Unjoni Ewropea. 

 

Emenda  9 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-Istati Membri dejjem żiedu fl-użu 

tagħhom ta' appoġġ taħt il-Programm, lil 

hinn mill-aspettattivi inizjali. It-talbiet 

għall-appoġġ mibgħuta lill-Kummissjoni 

matul iċ-ċiklu tal-2017, abbażi tal-valur 

stmat tagħhom, qabżu b'mod sinifikanti l-

allokazzjoni annwali disponibbli. Matul iċ-

ċiklu tal-2018, il-valur stmat ta' talbiet 

riċevuti kien ħames darbiet ir-riżorsi 

finanzjarji disponibbli għal dik is-sena. 

Kważi l-Istati Membri kollha talbu appoġġ 

taħt il-Programm u t-talbiet huma mqassma 

madwar l-oqsma kollha ta' politika koperti 

mill-Programm. 

(2) L-Istati Membri dejjem żiedu fl-użu 

tagħhom ta' appoġġ taħt il-Programm, lil 

hinn mill-aspettattivi inizjali. It-talbiet 

għall-appoġġ mibgħuta lill-Kummissjoni 

matul iċ-ċiklu tal-2017, abbażi tal-valur 

stmat tagħhom, qabżu b'mod sinifikanti l-

allokazzjoni annwali disponibbli li wassal 

biex diversi talbiet ma ntgħażlux għall-

finanzjament. Matul iċ-ċiklu tal-2018, il-

valur stmat ta' talbiet riċevuti kien ħames 

darbiet akbar mir-riżorsi finanzjarji 

disponibbli għal dik is-sena. Kważi l-Istati 

Membri kollha talbu appoġġ taħt il-

Programm u t-talbiet huma mqassma fuq l-

oqsma kollha ta' politika koperti mill-

Programm. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 2a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (2a) Il-preżentazzjoni u t-trasparenza 

tar-riżultati tal-Programm jenħtieġ li 

jiżdiedu billi titpoġġa għad-dispożizzjoni 

tal-pubbliku online ħarsa ġenerali tal-
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implimentazzjoni tar-riformi f'kull Stat 

Membru, sabiex jiġi żgurat l-iskambju tal-

għarfien, tal-esperjenza u tal-aħjar 

prattiki fost l-Istati Membri. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u 

soċjali bit-tisħiħ ta' riformi strutturali hija 

kruċjali għal parteċipazzjoni b'suċċess fl-

Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan hu ta' 

importanza partikolari għall-Istati Membri 

li l-munita tagħhom mhux l-euro, fit-

tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-

żona tal-euro. 

(3) It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika u 

soċjali, inkluż bit-tisħiħ ta' riformi 

strutturali soċjalment bilanċjati, 

sostenibbli fir-rigward tal-ambjent u favur 

it-tkabbir huwa kruċjali għal 

parteċipazzjoni b'suċċess fl-Unjoni 

Ekonomika u Monetarja u għall-istabbiltà 

u l-prosperità fit-tul tagħha. Dan hu ta' 

importanza partikolari għall-Istati Membri 

li l-munita tagħhom mhijiex l-euro, fit-

tħejjija tagħhom sabiex jingħaqdu maż-

żona tal-euro. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 

enfasizzat fl-objettiv ġenerali tal-

Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn 

ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – 

li jenħtieġ li t-titjib tal-koeżjoni, il-

kompetittività, il-produttività, it-tkabbir 

sostenibbli, u l-ħolqien tal-impjiegi 

jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-

parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro 

minn dawk l-Istati Membri li l-munita 

tagħhom mhix l-euro. 

(4) Għalhekk huwa xieraq li jiġi 

enfasizzat fl-objettiv ġenerali tal-

Programm – fi ħdan il-kontribut tiegħu lejn 

ir-rispons għall-isfidi ekonomiċi u soċjali – 

li t-tisħiħ tal-koeżjoni, il-kompetittività, il-

produttività, it-tkabbir sostenibbli, u l-

ħolqien tal-impjiegi ta' kwalità jenħtieġ li 

jikkontribwixxu wkoll għat-tħejjijiet għall-

parteċipazzjoni futura fiż-żona tal-euro ta' 

dawk l-Istati Membri li l-munita tagħhom 

mhijiex l-euro. Evalwazzjoni ex post bir-

reqqa ta' kif il-Programm kien ta' 

għajnuna għar-riformi strutturali fl-Istati 

Membri hija parti meħtieġa ta' dan l-
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objettiv ġenerali. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Huwa wkoll neċessarju li jiġi 

indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-

Programm jistgħu jkunu ta' appoġġ għal 

riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri li 

jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju 

rwieħhom għall-parteċipazzjoni fiż-żona 

tal-euro. 

(5) Huwa wkoll neċessarju li jiġi 

indikat li l-azzjonijiet u l-attivitajiet tal-

Programm jistgħu jkunu ta' appoġġ għal 

riformi li jistgħu jgħinu lill-Istati Membri, 

li għandhom id-derogazzjoni attwali fir-

rigward tal-parteċipazzjoni fit-tielet fażi 

tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, li 

jixtiequ jadottaw l-euro biex iħejju 

rwieħhom għall-parteċipazzjoni fiż-żona 

tal-euro. 

 

Emenda  14 

Proposta għal regolament 

Premessa 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem 

tikber mill-Istati Membri għall-appoġġ, u 

fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-

Istati Membri li l-munita tagħhom mhix l-

euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-

Programm għandha tiżdied għal livell 

suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni li 

tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' 

dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. 

(6) Sabiex tintlaħaq id-domanda dejjem 

tikber tal-Istati Membri għall-appoġġ, u 

fid-dawl tal-bżonn li tiġi appoġġjata l-

implimentazzjoni ta' riformi strutturali fl-

Istati Membri li l-munita tagħhom mhijiex 

l-euro, l-allokazzjoni finanzjarja għall-

Programm jenħtieġ li tiżdied għal livell 

suffiċjenti li jippermetti lill-Unjoni 

tipprovdi appoġġ li jissodisfa l-ħtiġijiet ta' 

dawk l-Istati Membri li jagħmlu t-talba. 

Jenħtieġ li tali żieda ma sseħħx bis-saħħa 

ta' riallokazzjonijiet tal-Fondi Strutturali 

u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) 

eżistenti iżda jenħtieġ li tiġi ffinanzjata 

bil-mobilizzazzjoni ta' strumenti speċjali 

kif previst fir-Regolament tal-Kunsill (UE, 

Euratom) Nru 1311/2013 tat-

2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas 

finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-

2020. L-Istati Membri jenħtieġ li ma 
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jkunux obbligati jittrasferixxu l-

allokazzjonijiet nazzjonali u reġjonali 

tagħhom minn Fondi FSIE bil-ħsieb li 

jeliminaw id-differenza fil-finanzjament 

tal-Programm. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 7 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex jingħata appoġġ bl-inqas 

dewmien possibbli, jenħtieġ li l-

Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti 

mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-

kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-

Programm, bħal spejjeż relatati mal-

kontroll tal-kwalità u l-monitoraġġ ta' 

proġetti fuq il-post. 

(7) Sabiex jingħata appoġġ bl-inqas 

dewmien possibbli, jenħtieġ li l-

Kummissjoni tkun f'qagħda li tuża parti 

mill-pakkett finanzjarju anki biex tkopri l-

kost ta' attivitajiet li jappoġġjaw il-

Programm, bħal spejjeż relatati mal-

kontroll tal-kwalità, il-monitoraġġ, u l-

evalwazzjoni ta' proġetti fuq il-post. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 

Regolament (UE) Nru 2017/825 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-objettiv ġenerali tal-Programm huwa li 

jikkontribwixxi għal riformi istituzzjonali, 

amministrattivi u strutturali li jsostnu t-

tkabbir fl-Istati Membri billi jipprovdi 

appoġġ lill-awtoritajiet nazzjonali għal 

miżuri intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu 

l-istituzzjonijiet, il-governanza, l-

amministrazzjoni pubblika, u s-setturi 

ekonomiċi u tas-soċjetà b'reazzjoni għall-

isfidi ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li 

jittejbu l-koeżjoni, il-kompetittività, il-

produttività, it-tkabbir sostenibbli, il-

ħolqien tal-impjiegi, u l-investiment, li 

jkun ukoll ta' tħejjija għall-

parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, b'mod 

partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' 

L-objettiv ġenerali tal-Programm għandu 

jkun li jappoġġja lill-awtoritajiet 

nazzjonali, reġjonali u lokali għal riformi 

u miżuri amministrattivi u ekonomiċi 
intenzjonati li jirriformaw u jsaħħu l-

istituzzjonijiet, il-governanza, l-

amministrazzjoni pubblika, is-setturi 

ekonomiċi u soċjali, u jindirizzaw l-isfidi 

ekonomiċi u soċjali, bil-ħsieb li 

jippromwovu u jsaħħu t-tkabbir 

sostenibbli, is-sostenibbiltà ambjentali, il-

protezzjoni soċjali, il-ħolqien tal-impjiegi, 

u l-investiment, il-kompetittività, il-

produttività, il-koeżjoni territorjali u 

soċjali, il-konverġenza u l-prosperità 

soċjali, u r-reżiljenza għax-xokkijiet. Dan 



 

PE622.207v02-00 10/12 AD\1156561MT.docx 

MT 

governanza ekonomika, fosthom permezz 

ta' assistenza għall-użu effiċjenti, effettiv u 

trasparenti tal-fondi tal-Unjoni.”; 

l-appoġġ jista' jinkludi wkoll assistenza 

għall-użu effiċjenti, effikaċi u trasparenti 

tal-fondi tal-Unjoni, kif ukoll it-

traspożizzjoni u l-implimentazzjoni 

korretta u f'waqtha tal-atti legali tal-

Unjoni. Permezz ta' dawn l-għanijiet il-

Programm se jħejji wkoll għall-

parteċipazzjoni fiż-żona tal-euro, b'mod 

partikolari fil-kuntest tal-proċessi ta' 

governanza ekonomika."; 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 3 – punt a 

Regolament (UE) Nru 2017/825 

Artikolu 10 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm huwa 

stabbilit għal EUR 222 800 000 fi 

prezzijiet attwali. 

1. Il-pakkett finanzjarju għall-

implimentazzjoni tal-Programm huwa 

stabbilit għal EUR 222 800 000 fi 

prezzijiet attwali. Tali żieda ma għandhiex 

isseħħ permezz tar-riallokazzjonijiet tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment 

Ewropej eżistenti iżda għandha tiġi 

ffinanzjata bil-mobilizzazzjoni ta' 

strumenti speċjali kif previst fir-

Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 

Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li 

jistabbilixxi l-qafas finanzjarju 

pluriennali għas-snin 2014-2020."; 
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PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Titolu Żieda tal-pakkett finanzjarju tal-Programm ta’ Appoġġ għal Riformi 

Strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali tiegħu 

Referenzi COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD) 

Kumitat responsabbli 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

REGI 

14.12.2017 
   

Opinjoni mogħtija minn 

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja 

ECON 

14.12.2017 

Kumitati assoċjati - data tat-tħabbir fis-

seduta plenarja 

19.4.2018 

Rapporteur għal opinjoni 

       Data tal-ħatra 

Roberto Gualtieri 

24.4.2018 

Eżami fil-kumitat 4.6.2018 18.6.2018   

Data tal-adozzjoni 19.6.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

40 

14 

1 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, 

David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven 

Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Georgios Kyrtsos, 

Philippe Lamberts, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, 

Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, 

Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa 

Pietikäinen, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul 

Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel 

Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Syed 

Kamall, Alain Lamassoure, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel 

Reimon, Joachim Starbatty 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Jens Gieseke, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rupert Matthews 

 
  



 

PE622.207v02-00 12/12 AD\1156561MT.docx 

MT 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

40 + 

ALDE Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Jens Gieseke, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de 

Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel 

Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan 

S&D Hugues Bayet, Pervenche Berès, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian 

Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Alex 

Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob 

von Weizsäcker 

VERTS/ALE Sven Giegold, Philippe Lamberts, Michel Reimon, Ernest Urtasun 

 

14 - 

ALDE Caroline Nagtegaal 

ECR Ashley Fox, Syed Kamall, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay 

Swinburne 

EFDD David Coburn, Bernard Monot, Marco Valli 

ENF Gerolf Annemans, Marco Zanni 

GUE/NGL Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

 

1 0 

ENF Barbara Kappel 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 

 

 


