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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għall-Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 

ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

– wara li kkunsidra l-"Liġi tat-Taxxa dwar il-Protezzjoni tal-Ambjent" ippromulgata mill-

Kungress Popolari Nazzjonali f'Diċembru 2016, li daħlet fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2018, 

– wara li kkunsidra l-fatt li l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni ddikjarat 

li l-fatturi ambjentali għandhom impatt fuq il-flussi ta' migrazzjoni nazzjonali u 

internazzjonali, meta n-nies jitilqu minn postijiet b'kundizzjonijiet ħarxa jew li jkunu 

qed imorru għall-agħar li jirriżultaw minn tibdil fil-klima aċċellerat1, 

A. billi ċ-Ċina hija s-suq li qed jikber bl-aktar rata mgħaġġla għall-prodotti tal-ikel mill-

UE; 

B. billi huwa ċar li f'ċerti reġjuni taċ-Ċina, l-għajxien tal-popolazzjoni rurali se jmur għall-

agħar minħabba l-varjazzjonijiet fit-temperatura u fil-preċipitazzjoni u minħabba 

avvenimenti klimatiċi estremi oħrajn; billi l-ippjanar tar-rilokazzjoni sar opzjoni ta' 

politika ta' adattament effettiva għat-tnaqqis tal-vulnerabbiltà u tal-faqar ikkawżat mill-

klima2; 

1. Jilqa' r-riformi mwettqa miċ-Ċina mit-tnedija tagħha tal-approċċ "ċivilizzazzjoni 

ekoloġika"; iqis l-istatus speċjali mogħti lill-NGOs ambjentali fil-qrati, il-verifiki tal-

impatt ambjentali tal-ħidma tal-uffiċjali u l-investiment kbir fl-elettromobbiltà u fl-

enerġija nadifa bħala riformi fid-direzzjoni t-tajba; 

2. Jilqa' l-pjan ta' azzjoni tal-2016 taċ-Ċina biex tindirizza r-reżistenza antimikrobika; 

jenfasizza l-importanza ta' kooperazzjoni bejn iċ-Ċina, li tammonta għal nofs il-konsum 

dinji annwali tal-mediċina antimikrobika, u l-UE, f'li tiġi indirizzata din it-theddida 

globali; jinsisti li d-dispożizzjonijiet dwar il-benessri tal-annimali għandhom jiġu 

inklużi fi ftehimiet kummerċjali bilaterali bejn l-UE u ċ-Ċina; 

3. Jilqa' l-linji gwida tal-istat li jinkoraġġixxu liċ-ċittadini Ċiniżi jnaqqsu l-konsum 

tagħhom tal-laħam b'mod sinifikanti sal-2030; jinkoraġġixxi lill-Unjoni u liċ-Ċina 

jingħaqdu biex jimxu 'l quddiem lejn sistema aktar sostenibbli ta' produzzjoni u ta' 

konsum agroalimentari li ttejjeb is-sigurtà, is-sikurezza u t-traċċabbiltà alimentari 

globali u tippromwovi dieti tajbin, is-saħħa tal-annimali u l-benessri tal-annimali; 

4. Jieħu nota tad-deċiżjoni taċ-Ċina li tipprojbixxi l-importazzjoni ta' skart solidu, li 

tenfasizza l-importanza tal-proċess tat-tfassil, il-produzzjoni, it-tiswija, l-użu mill-ġdid u 

r-riċiklaġġ tal-prodotti, b'enfasi partikolari fuq il-produzzjoni u l-użu tal-plastik; ifakkar 

fit-tentattiv riċenti min-naħa taċ-Ċina biex tipprojbixxi l-esportazzjoni ta' elementi 

                                                 
1 https://www.iom.int/migration-and-climate-change 
2 Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, "Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China" 

(Ir-rilokazzjoni bħala rispons politiku għall-vulnerabbiltà tat-tibdil fil-klima fit-Tramuntana taċ-Ċina), ISSC u 

UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments (Rapport tax-Xjenza Soċjali 

tad-Dinja 2013, Nibdlu l-Ambjenti Globali), pp. 234-241. 
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terrestri rari u jitlob lill-Kummissjoni tqis l-interdipendenza tal-ekonomiji globali meta 

tipprijoritizza l-politiki tal-UE; 

5. Jemmen li jista' jkun hemm skop, interess u ħtieġa għall-UE u l-ASEAN sabiex jaħdmu 

flimkien sabiex jiżviluppaw strateġija b'ekonomija ċirkolari konġunta; jemmen li ċ-Ċina 

jista' jkollha rwol ewlieni fit-teħid 'il quddiem ta' din l-inizjattiva fl-ASEAN; 

6. Jargumenta li ċ-Ċina u l-Unjoni Ewropea se jibbenefikaw mill-promozzjoni tas-

sostenibbiltà fl-ekonomiji tagħhom u mill-iżvilupp ta' bijoekonomija ċirkolari, 

sostenibbli u multisettorjali;  

7. Jilqa' b'sodisfazzjon il-ftehim biex tiżdied il-kooperazzjoni dwar ir-riċerka u l-

innovazzjoni f'inizjattivi ewlenin bħal dawk dwar l-ikel, l-agrikoltura u l-bijoteknoloġiji, 

l-ambjent u l-urbanizzazzjoni sostenibbli, it-trasport fuq l-art, l-avjazzjoni aktar sikura u 

aktar ekoloġika, u l-bijoteknoloġiji għall-ambjent u s-saħħa tal-bniedem li ntlaħaq qbil 

dwarhom matul it-tielet Djalogu dwar il-Kooperazzjoni fl-Innovazzjoni bejn l-UE u ċ-

Ċina f'Ġunju 2017 u l-Pjan Direzzjonali korrispondenti għall-kooperazzjoni Xjentifika u 

Teknoloġika UE-Ċina ta' Ottubru 2017; jistieden lill-UE u liċ-Ċina jkomplu dawn l-

isforzi u jpoġġu fil-prattika r-riżultati tal-proġetti ta' riċerka u ta' żvilupp; 

8. Jirrimarka li l-Unjoni u ċ-Ċina huma dipendenti ħafna fuq il-fjuwils fossili u flimkien 

jammontaw għal madwar terz tat-total tal-konsum globali, li jpoġġi liċ-Ċina fuq nett fil-

klassifikazzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) f'dak li jirrigwardja t-

tniġġis fatali tal-arja ta' barra; jenfasizza li żieda fil-kummerċ ta' prodotti tal-

bijoekonomija magħmula minn materjali rinnovabbli tista' tgħin fit-tnaqqis tad-

dipendenza fuq il-fossili tal-ekonomiji taċ-Ċina u tal-Unjoni; jitlob lill-UE u liċ-Ċina 

jsaħħu r-relazzjonijiet tagħhom f'oqsma oħra ta' mitigazzjoni tal-emissjonijiet ta' 

gassijiet serra bħall-mobbiltà elettrika, l-enerġiji rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika, 

biex ikomplu u jwessgħu l-Pjan direzzjonali dwar il-kooperazzjoni fl-enerġija bejn l-UE 

u ċ-Ċina lil hinn mill-2020 u biex jintensifikaw l-isforzi konġunti dwar l-iżvilupp ta' 

strumenti għal finanzi ekoloġiċi, b'mod speċjali l-finanzjament għall-klima; jitlob liċ-

Ċina u lill-UE biex jesploraw u jippromwovu l-ippjanar minn qabel u l-iżvilupp ta' linji 

ta' trażmissjoni tal-elettriku transkonfinali bl-użu ta' teknoloġija b'kurrent dirett 

b'vultaġġ għoli sabiex jagħmlu s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli aktar aċċessibbli; 

9. Iħeġġeġ lill-Unjoni u liċ-Ċina jkomplu bis-sħubija tagħhom dwar l-urbanizzazzjoni 

sostenibbli inkluż f'oqsma bħat-trasport nadif, it-titjib fil-kwalità tal-arja, l-ekonomija 

ċirkolari u l-ekodisinn; jenfasizza l-ħtieġa ta' miżuri ulterjuri għall-protezzjoni 

ambjentali, filwaqt li jitqies li aktar minn 90 % tal-bliet ma jikkonformawx mal-

istandard nazzjonali ta' tniġġis tal-arja ta' PM 2.5, u li fiċ-Ċina, aktar minn miljun ruħ 

imutu kull sena minħabba mard relatat mat-tniġġis tal-arja; 

10. Jenfasizza l-interess reċiproku tagħhom fil-promozzjoni ta' żvilupp b'emissjonijiet baxxi 

tal-karbonju u fl-indirizzar tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra (GHG) fi swieq tal-

enerġija trasparenti, pubbliċi u rregolati tajjeb; jemmen fil-valur ta' sħubijiet strateġiċi 

bejn l-UE u ċ-Ċina bħala neċessarji għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u għal 

ġlieda effettiva kontra t-tibdil fil-klima; jistieden lill-UE u liċ-Ċina jużaw il-piż politiku 

tagħhom biex jippromwovu l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi kif ukoll l-

Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) u 

jħeġġeġ approċċ kooperattiv waqt il-Konferenza tal-Partijiet tal-UNFCCC kif ukoll il-
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Forum Politiku Għoli tan-NU; jistedinhom it-tnejn jadottaw dikjarazzjoni konġunta 

dwar it-tibdil fil-klima biex jintwera l-impenn komuni tagħhom għal implimentazzjoni 

b'saħħitha tal-Ftehim ta' Pariġi u parteċipazzjoni attiva fid-Djalogu ta' Talanoa 2018 kif 

ukoll fil-COP24; iħeġġiġhom jieħdu rwol responsabbli fin-negozjati internazzjonali billi 

jikkontribwixxu għall-għan li jiġi limitat it-tisħin globali permezz tal-politiki dwar il-

klima interni rispettivi tagħhom kif ukoll billi l-kontribuzzjonijiet finanzjarji jilħqu l-

mira ta' USD 100 biljun kull sena sal-2020 għall-mitigazzjoni u l-adattament; 

11. Jilqa' l-varar ta' skema nazzjonali għall-iskambju ta' kwoti tal-emissjonijiet fiċ-Ċina 

f'Diċembru 2017; jieħu nota tal-kooperazzjoni b'suċċess matul il-fażi ta' preparazzjoni 

bejn iċ-Ċina u l-UE li għamlet il-varar possibbli; jirrikonoxxi r-rieda tat-tmexxija Ċiniża 

li tnaqqas l-emissjonijiet GHG u jistenna b'interess ir-riżultati tal-ħidma kontinwa fuq il-

monitoraġġ, ir-rapportar u l-verifika, li hija essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-

sistema; jenfasizza l-importanza tal-azzjoni mal-ekonomija kollha dwar it-tibdil fil-

klima, u jilqa' l-intenzjoni li tespandi l-kopertura tagħha biex tinkludi setturi industrijali 

u ttejjeb l-arranġamenti kummerċjali tas-sistema; jistieden lill-UE u liċ-Ċina jkomplu s-

sħubija tagħhom fi ħdan il-proġett ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tas-suq tal-karbonju 

taċ-Ċina biex isir strument effettiv li joħloq inċentivi sinifikanti għat-tnaqqis tal-

emissjonijiet u biex jallinja ruħu aktar mas-sistema tal-UE għall-iskambju ta' kwoti tal-

emissjonijiet; jistieden liż-żewġ naħat ikomplu jippromwovu mekkaniżmi tal-ipprezzar 

tal-karbonju f'pajjiżi u reġjuni oħrajn billi jużaw l-esperjenzi proprji u l-għarfien espert 

tagħhom u billi jiskambjaw l-aħjar prattika kif ukoll billi jinvolvu ruħhom fi sforzi 

għall-bini ta' kooperazzjoni bejn swieq tal-karbonju eżistenti sabiex jaħdmu lejn 

kundizzjonijiet ekwi fil-livell globali; 

12. Jittama li ċ-Ċina se timpenja ruħha biex tifred it-tkabbir ekonomiku mid-degradazzjoni 

ekoloġika, billi tinkorpora l-protezzjoni tal-bijodiversità fl-istrateġiji globali tagħha li 

għaddejjin bħalissa, tiffaċilita l-kisba tal-Aġenda 2030 tan-NU għall-Iżvilupp 

Sostenibbli u l-SDGs, u timplimenta l-projbizzjoni tal-kummerċ fl-avorju b'mod 

effikaċi; jirrikonoxxi l-ħidma li saret mill-Mekkaniżmu ta' Koordinazzjoni Bilaterali 

bejn l-UE u ċ-Ċina (BCM) dwar l-Infurzar tal-Liġi tal-Foresti u l-Governanza (FLEG) 

biex jiġi miġġieled globalment il-qtugħ illegali tas-siġar; iħeġġeġ liċ-Ċina, madankollu, 

tinvestiga l-kummerċ sinifikanti mhux dokumentat fl-injam bejn l-Istati firmatarji tal-

Ftehim ta' Sħubija Volontarja FLEGT u ċ-Ċina; 

13. Jirrakkomanda l-adozzjoni ta' linji gwida ta' politika Ċiniżi obbligatorji dwar 

investimenti responsabbli tal-forestrija barranin li għandhom jiġu implimentati b'mod 

konġunt mal-pajjiżi fornituri, bl-involviment ta' kumpaniji Ċiniżi fl-indirizzar tal-

kummerċ illegali tal-injam. 

14. Jilqa' l-fatt li ċ-Ċina u l-UE ffirmaw Memorandum ta' Qbil (MtQ) fuq il-politika dwar l-

ilma, bil-għan li jsaħħu d-djalogu dwar l-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni 

għall-protezzjoni tar-riżorsi tal-ilma; Jappoġġja bil-qawwa d-Dikjarazzjoni ta' Turku ta' 

Settembru 2017 iffirmata mill-UE u miċ-Ċina, li enfasizzat li l-governanza tajba tal-

ilma għandha tagħti prijorità lill-ekoloġija u lill-iżvilupp ekoloġiku, tpoġġi l-

konservazzjoni tal-ilma f'pożizzjoni prominenti, u tirrestawra l-ekosistemi tal-ilma; u 

jenfasizza li l-MtQ dwar l-istabbiliment ta' Djalogu bejn l-UE u ċ-Ċina dwar il-Politika 

dwar l-Ilma mhux biss jarrikkixxi l-kontenut ta' sħubija strateġika bejn iċ-Ċina u l-UE, 

iżda jispeċifika wkoll id-direzzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni, il-metodoloġija u l-
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arranġamenti finanzjarji għall-kooperazzjoni;  

15. Jenfasizza l-importanza li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi fil-kummerċ bejn l-UE u ċ-

Ċina; jesprimi tħassib dwar il-kompetizzjoni inġusta minħabba l-indħil tal-istat fl-

ekonomija Ċiniża permezz ta' sussidji enormi u diskriminazzjoni favur il-fornituri 

domestiċi, il-qtugħ mis-suq Ċiniż tal-investituri mill-UE u l-akkwiżizzjoni ta' kumpaniji 

Ewropej f'teknoloġiji ewlenin ta' sostenibbiltà mill-impriżi li jaqgħu taħt is-sjieda, il-

kontroll jew il-gwida tal-gvern, b'mod partikolari iżda mhux limitat għas-suq tal-

pannelli solari, batteriji u vetturi li jaħdmu bl-elettriku; jistieden lill-Kummissjoni 

tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti kollha għad-difiża tal-kummerċ għad-dispożizzjoni 

tagħha, b'mod partikolari tar-regoli antidumping u antisussidji ġodda tal-UE, u lill-

Kunsill sabiex jistabbilixxi malajr, f'kodeċiżjoni mal-Parlament, qafas effettiv dwar l-

iskrinjar ta' investiment barrani dirett; 

16. Jirrikonoxxi r-rwol ewlieni tal-proġett ta' kooperazzjoni ffinanzjat mill-Kummissjoni 

bejn l-organizzazzjonijiet Ewropej u Ċiniżi, implimentat fl-2014-2017 taħt l-awspiċi tal-

Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (INSC), fil-valutazzjoni tal-

istandards u tal-arranġamenti tal-ġestjoni ta' emerġenza radjoloġika u nukleari fiċ-Ċina 

u fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-Istitut ta' Riċerka dwar it-Teknoloġija tal-Enerġija 

Nukleari Ċiniż fl-oqsma ta' linji gwida għall-ġestjoni f'każ ta' inċidenti serji; 

17. Iħeġġeġ lill-investituri Ċiniżi u Ewropej jadottaw standards globali aħjar ta' 

responsabbiltà soċjali u ambjentali u sabiex itejbu l-istandards ta' sikurezza tal-industriji 

tagħhom ta' estrazzjoni madwar id-dinja; itenni li, fir-rigward tan-negozjati dwar Ftehim 

Komprensiv dwar l-Investiment (CAI) maċ-Ċina, l-Unjoni Ewropea jeħtiġilha 

tappoġġja inizjattivi ta' żvilupp sostenibbli billi tinkoraġġixxi l-investiment responsabbli 

u tippromwovi standards ambjentali u tax-xogħol fundamentali; jitlob lill-awtoritajiet 

Ċiniżi u Ewropej joħolqu inċentivi li jinkoraġġixxu lill-kumpaniji tal-estrazzjoni Ċiniżi 

u Ewropej iwettqu l-attivitajiet tagħhom f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp f'konformità mal-

istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u sabiex jinkoraġġixxu l-investiment 

fil-bini tal-kapaċità għal trasferiment ta' għarfien, it-trasferiment tat-teknoloġija u tar-

reklutaġġ lokali; 

18. Jilqa' t-tħabbira min-naħa taċ-Ċina fil-kuntest tal-One Planet Summit f'Diċembru 2017 

li kienet se tagħmel aktar trasparenti l-impatti ambjentali tal-kumpaniji fiċ-Ċina u tal-

investimenti Ċiniżi barra mill-pajjiż; jinsab imħasseb dwar il-fatt li proġetti ta' 

infrastruttura bħall-Inizjattiva "One Belt One Road (OBOR)" miċ-Ċina jista' jkollhom 

impatt negattiv fuq l-ambjent u l-klima, u jistgħu jwasslu għal użu akbar ta' fjuwils 

fossili f'pajjiżi oħra involuti jew milquta mill-iżvilupp tal-infrastruttura; jitlob lill-

istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali 

u jinkludu klawżoli ta' sostenibbiltà f'kull proġett ta' kooperazzjoni fi ħdan il-qafas 

OBOR; jinsisti fuq it-twaqqif ta' kumitat konġunt, magħmul minn rappreżentanti tal-

pajjiżi involuti u tal-partijiet terzi, biex jissorvelja l-impatt fuq l-ambjent u l-klima; jilqa' 

b'sodisfazzjon l-inizjattiva tal-Kummissjoni u tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna (SEAE) biex ifasslu strateġija ta' konnettività bejn l-UE u l-Asja fl-ewwel nofs 

tal-2018; jinsisti li din l-istrateġija għandha tinkludi impenji b'saħħithom lejn is-

sostenibbiltà, il-protezzjoni ambjentali u l-azzjoni dwar il-klima; 

19. Jilqa' b'sodisfazzjon il-progress taċ-Ċina fit-titjib tal-istandards tas-sikurezza tal-ikel, li 
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huwa element ewlieni għall-protezzjoni tal-konsumaturi Ċiniżi u l-prevenzjoni tal-frodi 

alimentari; jenfasizza li t-titjib fl-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi huwa pass importanti 

fiż-żieda ta' kultura tal-konsumatur fiċ-Ċina; 

20. Iħeġġeġ lill-pulizija u lis-servizzi tal-infurzar tal-liġi Ċiniżi u Ewropej jieħdu azzjoni 

komuni biex tiġi jikkontrollaw l-esportazzjoni ta' drogi illegali u sabiex jikkondividu l-

intelligence dwar it-traffikar tad-droga permezz tal-iskambju ta' informazzjoni sabiex 

jiġu identifikati individwi u netwerks kriminali; jinnota li, skont il-"European Drug 

Report 2017: Trends and Developments" (Rapport Ewropew dwar id-Droga – Xejriet u 

Żviluppi) miċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-

Droga (EMCDDA), ħafna mill-provvista ta' sustanzi psikoattivi ġodda għall-Ewropa 

toriġina miċ-Ċina, sustanzi ġodda jiġu prodotti fi kwantità minn kumpaniji kimiċi u 

farmaċewtiċi fiċ-Ċina, minn fejn jintbagħtu lejn l-Ewropa, fejn jiġu pproċessati fi 

prodotti, ippakkjati u jinbigħu; 

21. Jirrikonoxxi li l-familji u l-individwi emigraw b'reazzjoni għan-nixfa u diżastri naturali 

oħrajn, u li, bħala rispons, l-awtoritajiet Ċiniżi ppjanaw proġetti ta' rilokazzjoni fuq 

skala kbira; jinsab imħasseb dwar rapporti mir-reġjun ta' Ningxia li jindikaw bosta 

problemi fil-bliet il-ġodda, u rappreżalji kontra n-nies li rrifjutaw li jiċċaqilqu; jesprimi 

t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li d-difensuri ambjentali qed jiġu detenuti, jiġu soġġetti għal 

proċeduri kriminali u jiġu kkundannati, u li l-NGOs ambjentali domestiċi rreġistrati qed 

jiffaċċjaw skrutinju akbar mill-awtoritajiet superviżorji Ċiniżi; 

22. Jitlob liċ-Ċina testendi aktar l-isforzi tagħha tal-infurzar tal-liġi biex twaqqaf is-sajd 

illegali, peress li d-dgħajjes tas-sajd Ċiniżi qed ikomplu jistadu illegalment f'ilmijiet 

barranin inkluż fil-Baħar tal-Punent tal-Korea, fil-Baħar tal-Lvant taċ-Ċina, fil-Baħar 

tan-Nofsinhar taċ-Ċina, fl-Oċean Indjan, u anke fl-Amerika t'Isfel; 

23. Jitlob lill-esportaturi Ċiniżi u lill-importaturi Ewropej inaqqsu r-residwi tossiċi fi 

ħwejjeġ immanifatturati ċ-Ċina billi jiġu stabbiliti regolamenti ta' ġestjoni kimika 

adegwati u billi jiġi eliminat gradwalment l-użu taċ-ċomb, tal-etossilati tan-nonilfenol 

(NPEs), tal-ftalati, tas-sustanzi kimiċi perfluworurati (PFCs), tal-formaldeid u ta' 

prodotti tossiċi oħrajn misjuba fit-tessuti. 

 

 



 

PE615.453v02-00 8/9 AD\1151954MT.docx 

MT 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI 
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI 

Data tal-adozzjoni 25.4.2018    

Riżultat tal-votazzjoni finali +: 

–: 

0: 

55 

0 

4 

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Biljana 

Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam 

Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan 

Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise 

Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, 

Giovanni La Via, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Miroslav 

Mikolášik, Rory Palmer, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, 

Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle 

Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, Estefanía Torres Martínez, 

Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Cristian-Silviu Buşoi, Caterina Chinnici, Fredrick Federley, Anja 

Hazekamp, Norbert Lins, Rupert Matthews, Alojz Peterle, Stanislav 

Polčák, Carolina Punset, Christel Schaldemose 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Jude Kirton-Darling, Jeroen Lenaers 

 
 



 

AD\1151954MT.docx 9/9 PE615.453v02-00 

 MT 

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

55 + 

ALDE Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, 

Frédérique Ries 

ECR Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska 

EFDD Piernicola Pedicini 

GUE/NGL Lynn Boylan, Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Estefanía Torres 

Martínez 

NI Zoltán Balczó 

PPE Pilar Ayuso, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José 

Inácio Faria, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, 

Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav 

Mikolášik, Alojz Peterle, Stanislav Polčák, Renate Sommer, Adina-Ioana Vălean 

S&D Biljana Borzan, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte 

Guteland, Karin Kadenbach, Jude Kirton-Darling, Susanne Melior, Rory Palmer, 

Massimo Paolucci, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli 

VERTS/ALE Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 

Škrlec 

 

0  

  

 

4 0 

EFDD Julia Reid 

ENF Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin 

PPE Elisabetta Gardini 

 

Tifsira tas-simboli użati: 

+ : favur 

- : kontra 

0 : astensjoni 


