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ANNESS 
 

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET 

Abbrevjazzjonijiet u simboli 

+ adottat(a) 

- irrifjutat(a) 

↓ dekadut(a) 

Ir irtirat(a) 

VSI (..., ..., ...) votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (voti favur, voti kontra, 

astensjonijiet) 

VE (..., ..., ...) votazzjoni elettronika (voti favur, voti kontra, astensjonijiet) 

Vmaq votazzjoni maqsuma 

Vsep votazzjoni separata 

Em emenda 

EmK emenda ta' kompromess 

PK parti korrispondenti 

EmT emenda li tħassar 

= emendi identiċi 

§ paragrafu 

Art artikolu 

Pre premessa 

MOZ mozzjoni għal riżoluzzjoni 

MOZK mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

SIG votazzjoni sigrieta 
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1. Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' 

Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika SIG + 532, 101, 55 

 

 

2. Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-

Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' 
Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika SIG + 503, 106, 48 

 

 

3. Proroga tal-mandat tal-President tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq 

(ESMA) * 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' 

Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika SIG + 498, 121, 30 
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4. Kooperazzjoni operattiva u strateġika bejn il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Europol * 

Rapport: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: deċiżjoni ta' 

implimentazzjoni tal-Kunsill 

VE + 304, 170, 74 

votazzjoni: riżoluzzjoni 

leġiżlattiva 

VSI + 314, 181, 68 

 

 

 

5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

applikazzjoni mill-Irlanda - EGF/2015/006 IE/PWA International 

Rapport: Victor Negrescu (A8-0363/2015) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 580, 100, 11 

 

 

 

6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Lista ta' speċijiet aljeni invażivi 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1345/2015 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1345/2015  

(Kumitat ENVI) 

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 521, 123, 40 

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_MT.doc 4 PE 573.976 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

premessa T 

l-ewwel parti "billi l-lista inizjali tal-Kummissjoni ġiet ikkritikata minn diversi awtoritajiet 

nazzjonali kompetenti, mill-partijiet ikkonċernati u mill-pubbliku ġenerali, sal-punt 

li issa qed jiddubitaw serjament dwar l-effettività fil-futur tar-Regolament IAS, 

prinċipalment minħabba li ħafna mill-ispeċijiet aljeni invażivi l-aktar problematiċi 

mhumiex elenkati," 

it-tieni parti "filwaqt li xi speċijiet li mhumiex kapaċi jikkawżaw impatt negattiv sinifikanti fuq 

il-bijodiversità, is-servizzi ekosistemiċi, is-saħħa tal-bniedem jew l-ekonomija, jew 

li għalihom il-miżuri li għandhom jittieħdu jirriżultaw f'kostijiet sproporzjonati, 

huma elenkati;" 
 

 

7. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum ġenetikament 

modifikat NK603xT25 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1365/2015 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1365/2015  

(Kumitat ENVI) 

Wara l-§ 1 6 GUE/NGL VSI + 334, 327, 33 

Wara l-premessa B 1 Verts/ALE VSI + 355, 309, 27 

2 ENF VSI - 93, 564, 34 

3 ENF VSI - 93, 527, 73 

Wara l-premessa F 4 ENF VSI - 87, 546, 57 

Wara l-premessa G 5 GUE/NGL VE - 323, 346, 11 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 403, 238, 50 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 6 

ENF: emendi 2, 3, 4 

Verts/ALE: emenda 1 

EFDD: votazzjoni finali 
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8. Indaħħlu t-trasparenza, il-koordinazzjoni u l-konverġenza fil-politiki dwar it-taxxa 

fuq il-kumpaniji 

Rapport: Anneliese Dodds u Luděk Niedermayer (A8-0349/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Anness, 

rakkomandazzjoni A1, 

titolu 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Anness, 

rakkomandazzjoni A1, 

parti introduttorja 

15 PPE VE - 302, 377, 12 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 379, 291, 24 

Anness, 

rakkomandazzjoni A1, 

inċiż 2, wara l-punt 2 

16 PPE  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni A3, 

inċiż 1 

19 GUE/NGL VE - 332, 337, 24 

Anness, 

rakkomandazzjoni A4, 

titolu 

8 EFDD  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni A4, 

inċiż 4 

9 EFDD VSI - 173, 495, 26 

Anness, 

rakkomandazzjoni A7, 

titolu u parti 

introduttorja 

§ test oriġinali Vsep +  

Anness, 

rakkomandazzjoni A7, 

inċiż 1 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  



P8_PV(2015)12-16(VOT)_MT.doc 6 PE 573.976 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Anness, 

rakkomandazzjoni A7, 

wara l-inċiż 1 

11 Verts/ALE VSI - 328, 338, 36 

Anness, 

rakkomandazzjoni A7, 

inċiż 2 

§ test oriġinali Vsep/V

E 

+ 462, 204, 20 

Anness, 

rakkomandazzjoni A7, 

inċiż 3 

20 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vsep +  

Anness, 

rakkomandazzjoni A4, 

inċiżi 4 u 5 

§ test oriġinali Vsep +  

Anness, wara r-

rakkomandazzjoni A7 

12 Verts/ALE VSI - 303, 382, 18 

Anness, 

rakkomandazzjoni B1, 

wara l-parti 

introduttorja 

13 Verts/ALE VSI - 268, 394, 38 

Anness, 

rakkomandazzjoni B3, 

parti introduttorja 

21 GUE/NGL  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni B3, 

inċiż 1 

22 GUE/NGL  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni C1 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Anness, 

rakkomandazzjoni C3, 

parti introduttorja 

23 GUE/NGL  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni C3, 

inċiż 1, wara l-punt 2 

10 EFDD  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni C3, 

inċiż 2, wara l-punt 7 

24 GUE/NGL  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni C7, 

wara l-inċiż 2 

2 ECR VSI - 103, 562, 32 

Anness, 

rakkomandazzjoni C7, 

inċiż 1 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Anness, wara r-

rakkomandazzjoni 

C10 

1 S&D  -  

Anness, 

rakkomandazzjoni D1, 

l-aħħar § 

§ test oriġinali Vsep +  

Premessa A 3 ENF  -  

Wara l-premessa C 5 EFDD VSI - 193, 503, 6 

Premessa E 17 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa E 6 EFDD VSI - 178, 506, 12 

Premessa H 18 GUE/NGL  -  

Premessa I 7EmT EFDD  -  

Premessa AR, punt (i) 14 PPE  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 393, 282, 23 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa AR, punt 

(vii) 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AT, punt (ix) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 500, 122, 81 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 11, 12, 13 

EFDD: emendi 5, 6, 9 

ECR: emenda 2 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: Anness, rakkomandazzjoni D1, l-aħħar § 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

Anness, rakkomandazzjoni C1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-parti introduttorja u l-inċiżi 1 u 3 

it-tieni parti parti introduttorja 

it-tielet parti inċiż 1 

ir-raba' parti inċiż 3 

 
Anness, rakkomandazzjoni C7, l-aħħar § 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lill-baġit tal-Unjoni jew" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

Premessa AR, punt (i) 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u pubbliku" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AR, punt (vii) 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ta' kondotta ħażina, mġiba ħażina, frodi jew" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa AT, punt (ix) 

l-ewwel parti "billi l-konsulenti tat-taxxa għandhom rwol kruċjali fil-faċilitazzjoni ta' ppjanar 

aggressiv tat-taxxa, billi jgħinu lill-kumpaniji jistabbilixxu strutturi legali kumplessi 

sabiex jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi u l-lakuni li jinħolqu minn sistemi ta' taxxa 

differenti" 

it-tieni parti "billi rieżami fundamentali tas-sistema tat-taxxa korporattiva ma tistax isseħħ 

mingħajr ma jiġu investigati l-prattiki ta' dawn id-ditti ta' konsulenza; billi din l-

investigazzjoni għandha tinkludi kunsiderazzjoni tal-kunflitt ta' interess inerenti 

f'dawn id-ditti, li b'mod simultanju jipprovdu konsulenza lill-gvernijiet nazzjonali 

dwar it-twaqqif ta' sistemi fiskali u ta' konsulenza lill-kumpaniji dwar kif jistgħu 

jottimizzaw ir-responsabilità fiskali tagħhom f'dawn is-sistemi;" 

 
Anness, rakkomandazzjoni A1, titolu 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma "pubbliku" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
Anness, rakkomandazzjoni A1, parti introduttorja 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u pubbliku" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Anness, rakkomandazzjoni A7, inċiż 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kondotta ħażina, imġiba ħażina, frodi jew" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

Varji 

L-emenda 4 tħassret. 
 

 

9. Relazzjonijiet UE-Ċina 

Rapport: Bas Belder (A8-0350/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 36 § test oriġinali Vsep +  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 42 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 45 § test oriġinali Vsep +  

§ 47 § test oriġinali Vsep +  

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 58 § test oriġinali Vsep +  

§ 62 § test oriġinali Vsep +  

§ 64 1 + minn 76 

Membru 

 +  

Premessa AB § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 554, 50, 99 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: § 47 

ECR: §§ 36, 58 

PPE: premessa AB, §§ 45, 62 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§38 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jinkoraġġixxi lill-VP/RGħ tesplora l-possibilitajiet biex 

jiġi żviluppat approċċ komuni rigward iċ-Ċina flimkien mal-Istati Uniti, kull fejn 

dan ikun jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-interessi tal-UE;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 48 

l-ewwel parti "Jissottolinja l-importanza ta' fiduċja reċiproka u kooperazzjoni bejn iċ-Ċina u l-UE 

u l-atturi internazzjonali kruċjali l-oħra fl-indirizzar tal-kwistjonijiet fil-qasam tas-

sigurtà globali;" 

it-tieni parti "jittama li ċ-Ċina se toffri l-appoġġ tagħha għall-inizjattivi mmexxija mill-UE u 

mill-Istati Uniti bil-għan li jintemm il-ksur tad-dritt internazzjonali li qed jikkawża l-

kunflitt fl-Ukraina tal-Lvant u li jiġu rrestawrati l-integrità territorjali u s-sovranità 

tal-Ukraina b'segwitu għall-agressjoni min-naħa tar-Russja;" 
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ECR: 

§ 54 

l-ewwel parti "Jibqa' mħasseb ħafna dwar il-fatt li ċ-Ċina attwalment hi l-akbar bojja fid-dinja u 

tkompli timponi l-piena tal-mewt bil-moħbi fuq eluf ta' persuni fis-sena, mingħar ma 

tqis l-istandards minimi internazzjonali dwar l-użu tal-piena tal-mewt;" 

it-tieni parti "jenfasizza għal darba oħra li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt tikkontribwixxi għat-

tisħiħ tad-dinjità tal-bniedem u l-iżvilupp progressiv tad-drittijiet tal-bniedem;" 

 
PPE: 

§ 51 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-UE tkompli tinsisti għal titjib fis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 

fiċ-Ċina kull meta jiġi organizzat djalogu fi kwalunkwe livell," 

it-tieni parti "u tinkludi klawsoli rigward id-drittijiet tal-bniedem fi kwalunkwe trattat bilaterali li 

jintlaħaq qbil dwaru maċ-Ċina;" 
 

Varji 

Reinhard Bütikofer ippropona l-emenda orali li ġejja fil-paragrafu 42: 

"42. Jibqa' allarmat minħabba t-tensjoni li qed tiżdied bejn il-partijiet fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar, 

u jappella, għaldaqstant, lill-partijiet kollha involuti biex jevitaw azzjonijiet provokanti unilaterali fil-

Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar u jisħaq fuq l-importanza ta' riżoluzzjoni paċifika tat-tilwim, abbażi tad-

dritt internazzjonali u bl-għajnuna ta' medjazzjoni internazzjonali imparzjali bħall-Konvenzjoni tan-

NU dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS); jikkunsidra li hu ta' dispjaċir ir-rifjut taċ-Ċina li tirrikonoxxi 

l-ġuriżdizzjoni kemm tal-UNCLOS, kif ukoll tat-Tribunal tal-Arbitraġġ; iħeġġeġ liċ-Ċina biex terġa' 

tikkunsidra l-pożizzjoni tagħha u jitlob lill-partijiet kollha inklużi ċ-Ċina biex jirrispettaw id-deċiżjoni 

eventwali tal-UNCLOS; jikkunsidra li possibilità biex isir progress fir-rigward ta' riżoluzzjoni paċifika 

eventwali tat-tensjoni fiż-żoni tal-Ibħra taċ-Ċina tan-Nofsinhar u tal-Lvant hi n-negozjar u l-

implimentazzjoni konġunta tal-kodiċijiet ta' kondotta għall-isfruttament paċifiku taż-żoni marittimi 

kkonċernati, inkluż l-istabbiliment ta' rotot kummerċjali sikuri u ta' kwoti għas-sajd jew l-allokazzjoni 

taż-żoni għall-esplorazzjoni għal riżorsi; japprova l-appell urġenti mis-26 Summit tal-ASEAN għall-

adozzjoni rapida ta' Kodiċi ta' Kondotta fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar; jilqa' l-ftehim li ntlaħaq dan 

l-aħħar bejn iċ-Ċina u l-ASEAN biex iħaffu l-konsultazzjonijiet dwar Kodiċi ta' Kondotta għat-tilwim 

fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar; jieħu nota tal-'Inizjattiva ta' Paċi fil-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar' ta' 

Tajwan, immirata biex jintlaħaq kunsens dwar kodiċi ta' kondotta u l-istabbiliment ta' mekkaniżmu li 

jippermetti li n-naħat kollha jikkooperaw fl-isfruttament konġunt tar-riżorsi naturali u tal-baħar fir-

reġjun; jappoġġa l-azzjonijiet kollha li jippermettu li l-Baħar taċ-Ċina tan-Nofsinhar isir "Baħar ta' 

Paċi u Kooperazzjoni;" 
 

 

10. Tħejjija għas-Summit Umanitarju Dinji: Sfidi u opportunitajiet għall-assistenza 

umanitarja 

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI - 308, 384, 10 

4/VSI - 142, 548, 11 

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

4 +  

§ 47 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 51 § test oriġinali Vsep +  

§ 56 § test oriġinali Vsep +  

§ 57 § test oriġinali Vsep +  

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 395, 63, 244 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 34 (it-tielet u r-raba' partijiet) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 13 

ENF: §§ 14, 56, 57 

GUE/NGL: § 51 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 20 

l-ewwel parti "Jenfasizza r-rwol ċentrali li n-nisa jiżvolġu f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt u ta' wara l-

kunflitt, minħabba li huma dawk li jagħtu l-ewwel rispons fi kriżijiet, u li jżommu l-

familji u l-komunitajiet tagħhom flimkien;" 

it-tieni parti "jistieden lid-donaturi u lill-gvernijiet jintegraw l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-

programmar umanitarju u jappoġġjaw l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet;" 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Jistieden lill-atturi umanitarji jinkorporaw strateġiji biex tiġi evitata u mitigata l-

vjolenza sessista fl-interventi speċifiċi għas-setturi kollha tagħhom, filwaqt li tiġi 

ffaċilitata l-identifikazzjoni ta' strumenti ġodda ta' finanzjament tal-UE, u, għal dan 

l-għan, biex jieħdu kont tal-Linji Gwida riveduti għall-Integrazzjoni ta' Interventi ta' 

Vjolenza Sessista f'Azzjoni Umanitarja, imħejjija mir-Raggruppament ta' Protezzjoni 

Globali (Global Protection Cluster);" 

it-tieni parti "iqis ukoll li atturi umanitarji (inkluża l-UE) għandhom jikkonsultaw lill-bniet u s-

subien (speċjalment it-tfajliet) fl-istadji kollha tat-tħejjija u r-reazzjoni għad-

diżastri;" 

 
§ 47 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mingħajr kundizzjonijiet " 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ENF: 

§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-migranti, il-persuni li għandhom l-HIV, il-persuni 

LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 13 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa li l-Konvenzjoni tar-Refuġjati u l-Konvenzjoni ta' Kampala 

jespandu biex jipproteġu u jassistu lill-persuni spostati madwar id-dinja, kif ukoll 

dawk affettwati mit-tibdil fil-klima, u anke biex ikunu protetti minn diversi forom ta' 

vjolenza, bħat-traffikar tal-bnedmin, il-vjolenza abbażi tas-sessi, u l-vjolenza urbana 

u ekonomika, peress li dawn jista' jkollhom biża' bir-raġun ta' persekuzzjoni jew 

jinsabu f'riskju li jġarrbu ħsara serja;" 

it-tieni parti "jissottolinja li l-migranti jeħtieġu jiġu offruti l-istess livell ta' protezzjoni tad-

drittijiet tagħhom kif garantit lill-gruppi l-oħra kollha fi żminijiet ta' kriżi; jappella li 

tingħata attenzjoni lil gruppi partikolarment vulnerabbli, bħall-migranti, il-persuni 

mingħajr stat u r-refuġjati, li sikwit huma injorati fid-dibattitu umanitarju; jappella 

għal ġenerazzjoni ġdida ta' għodod ta' protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem biex 

jipproteġu dawn il-popolazzjonijiet;" 

 
GUE/NGL: 

premessa J 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u sostnut minn sħubija pubblika-privata ġdida għal stat 

ta' tħejjija innovattiva u metodi ta' distribuzzjoni;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 



P8_PV(2015)12-16(VOT)_MT.doc 15 PE 573.976 

premessa N 

l-ewwel parti "billi hemm il-ħtieġa li jiġu żviluppati fiduċja akbar u aktar kooperazzjoni bejn l-

atturi tas-settur privat, l-NGOs, l-awtoritajiet lokali, l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u l-gvernijiet;" 

it-tieni parti "billi r-riżorsi kummerċjali, l-ispeċjalizzazzjoni, il-ktajjen tal-provvista, il-

kapaċitajiet tar-riċerka u l-iżvilupp, u l-loġistika jistgħu jservu biex jiżguraw tħejjija 

aktar effikaċi u azzjoni umanitarja;" 

 
PPE, ECR: 

premessa I 

l-ewwel parti "Billi n-nisa u t-tfal mhux biss huma speċjalment vulnerabbli u esposti b'mod 

sproporzjonat għal riskju f'żoni ta' diżastru, kemm waqt u wara l-emerġenzi, huma 

jħabbtu wiċċhom ukoll ma' sfruttament, marġinalizzazzjoni, infezzjonijiet, u 

vjolenza sesswali u bbażata fuq il-ġeneru użati bħala armi; billi n-nisa u t-tfal 

jiffaċċjaw riskji akbar minħabba l-ispustjar u t-tneħħija tal-istrutturi normali ta' 

protezzjoni u appoġġ; billi d-dritt umanitarju internazzjonali jeħtieġ li l-kura medika 

kollha meħtieġa tiġi pprovduta mingħajr diskriminazzjoni lill-bniet u n-nisa stuprati 

fil-gwerra;" 

it-tieni parti "billi l-abort mhux sikur huwa elenkat mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa bħala 

waħda minn tliet kawżi ewlenin ta' mwiet marbuta mal-maternità;" apparti l-kliem 

"tliet" u "ewlenin" 

it-tielet parti "tliet" u "ewlenin" 

ir-raba' parti "billi s-saħħa materna, il-konsulenza psikoloġika għan-nisa vittmi ta' stupru, u l-

edukazzjoni ta' tfal spostati huma sfidi kbar fil-kampijiet tar-refuġjati;" 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ li l-għoti ta' għajnuna umanitarja jsegwi d-dritt umanitarju internazzjonali, 

u li l-għajnuna umanitarja tal-UE ma tkunx soġġetta għal restrizzjonijiet imposti 

minn donaturi sħab oħra; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar, u jikkundanna, l-użu 

kontinwu ta' stupru u forom oħra ta' vjolenza sesswali u sessista kontra n-nisa u l-

bniet bħala arma tal-gwerra f'emerġenzi umanitarji; jisħaq li din il-vjolenza, flimkien 

mal-konsegwenzi fiżiċi u psikoloġiċi tagħha, teħtieġ tiġi indirizzata; jappella għal 

impenn globali sabiex jiġi żgurat li n-nisa u l-bniet ikunu sikuri mill-bidu ta' kull 

emerġenza jew kriżi billi jiġi indirizzat ir-riskju tal-vjolenza sesswali u sessista, 

permezz ta' kampanja ta' sensibilizzazzjoni, billi tiġi żgurata l-prosekuzzjoni ta' min 

iwettaq tali vjolenza, u billi jiġi żgurat" 

it-tieni parti "li n-nisa u l-bniet ikollhom aċċess għal firxa sħiħa ta' servizzi ta' saħħa sesswali u 

riproduttiva" 

it-tielet parti "inklużi aborti sikuri, fi kriżijiet umanitarji" 

ir-raba' parti "minflok ma jinbeda trattament inuman, kif meħtieġ mid-dritt umanitarju 

internazzjonali u kif previst fil-Konvenzjonijiet ta' Ġinevra u l-Protokolli 

Addizzjonali tagħhom;" 
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PPE, ENF, ECR: 

§ 34 

l-ewwel parti "Jenfasizza li hija meħtieġa azzjoni globali biex jiġi indirizzat id-distakk fil-

finanzjament; jitlob l-istabbiliment ta' fond globali għall-għajnuna umanitarja li 

jappoġġja l-parteċipazzjoni u l-inklużjoni tad-donaturi li mhumiex parti mill-

Kumitat ta' Għajnuna għall-Iżvilupp u li jġib flimkien il-mekkaniżmi finanzjarji 

internazzjonali eżistenti kollha, ir-riżorsi nazzjonali u l-fondi komuni (fondi tan-NU 

għar-rispons għal emerġenza, fondi CERF, fondi fiduċjarji, eċċ.)," 

it-tieni parti "u li jkun ikkomplimentat minn ħlasijiet finanzjarji volontarji u obbligatorji mill-

gvernijiet, is-settur privat u l-organizzazzjonijiet reġjonali;" jissuġġerixxi li l-

ħlasijiet obbligatorji jistgħu jintużaw biex jimlew id-distakki fil-wegħdiet umanitarji 

għal emerġenzi tal-Livell 3, jappoġġjaw it-tħejjija, jipprovdu pakkett ta’ reżiljenza 

għall-protezzjoni soċjali għal dawk li ilhom żmien twil refuġjati jew ilaħħqu ma’ 

emerġenzi mhux mistennija, bħall-Ebola, fost oħrajn;" apparti l-kliem "u 

obbligatorji" u "obbligatorji" 

it-tielet parti "u obbligatorji" 

ir-raba' parti "obbligatorji" 

 
ENF, GUE/NGL: 

§ 40 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "is-settur privat" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 46 

l-ewwel parti "Jisħaq li l-innovazzjoni għandha tislet minn sorsi multipli u, b'mod partikolari, mill-

għarfien tal-persuni affettwati, is-soċjetà ċivili u l-komunitajiet lokali fuq quddiem 

nett tar-rispons; jenfasizza l-importanza ta' standards umanitarji minimi biex tingħata 

spinta lis-servizzi pubbliċi essenzjali bħall-edukazzjoni, in-nutrizzjoni, is-saħħa, il-

kenn, l-ilma u s-sanità matul ir-risponsi umanitarji; jemmen li sħubiji pubbliċi-

privati u dawk transsettorjali – meta kemm is-settur pubbliku u dak privat 

jikkondividu l-valuri u l-prijoritajiet li jallinjaw l-għanijiet tan-negozju mal-objettivi 

tal-iżvilupp tal-UE, u josservaw standards internazzjonali dwar l-effikaċja tal-

iżvilupp – jistgħu jkunu mezz biex jikkomplementaw ir-rispons pubbliku għal 

ħtiġijiet umanitarji li dejjem qed jiżdiedu" apparti l-kliem "pubbliċi-privati u dawk" 

u "meta kemm is-settur pubbliku u dak privat jikkondividu l-valuri u l-prijoritajiet li 

jallinjaw l-għanijiet tan-negozju mal-objettivi tal-iżvilupp tal-UE, u josservaw 

standards internazzjonali dwar l-effikaċja tal-iżvilupp" 

it-tieni parti "pubbliċi-privati u dawk" u "meta kemm is-settur pubbliku u dak privat jikkondividu 

l-valuri u l-prijoritajiet li jallinjaw l-għanijiet tan-negozju mal-objettivi tal-iżvilupp 

tal-UE, u josservaw standards internazzjonali dwar l-effikaċja tal-iżvilupp" apparti l-

kliem "l-għanijiet tan-negozju" 

it-tielet parti "l-għanijiet tan-negozju" 

ir-raba' parti "jirrimarka li l-assistenza bbażata fuq flus kontanti, meta allinjata kif xieraq mal-

prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna, hija eżempju effiċjenti ta' innovazzjoni fl-

assistenza umanitarja;" 
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11. L-iżvilupp ta' industrija Ewropea sostenibbli tal-metalli komuni 

Rapport: Edouard Martin (A8-0309/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 2 rapporteur  +  

§ 6 3 rapporteur  +  

§ 7 § test oriġinali Vsep -  

§ 8 § test oriġinali VSI - 219, 424, 57 

Sottotitolu 3 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 458, 207, 34 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 396, 280, 20 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 441, 233, 22 

2/VSI + 517, 174, 6 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 398, 282, 19 

§ 14 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 352, 340, 6 

§ 16 § test oriġinali Vsep -  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 598, 84, 15 

2/VSI + 402, 210, 85 

3/VSI + 548, 89, 51 

4/VSI + 540, 114, 44 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

5/VSI + 486, 119, 94 

6/VSI + 539, 68, 90 

§ 18 § test oriġinali Vsep +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 507, 168, 23 

2/VSI + 392, 255, 44 

3/VSI + 691, 5, 5 

4/VSI + 362, 315, 21 

5/VSI + 483, 116, 95 

6/VSI + 531, 156, 10 

§ 23 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 484, 204, 7 

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Wara l-§ 29 4 + minn 76 

Membru 

VSI + 362, 329, 9 

Premessa D § test oriġinali VSI + 402, 244, 52 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 380, 266, 52 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa H § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 397, 289, 10 

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 441, 245, 15 

Premessa M § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 519, 167, 11 

2/VSI - 337, 346, 10 

Premessa O § test oriġinali VSI + 410, 267, 23 

Premessa P § test oriġinali VSI + 534, 116, 52 

Premessa Q 1 + minn 76 

Membru 

VSI + 526, 118, 57 

§ test oriġinali VSI ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 467, 118, 116 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emendi 1, 4, premessi O, Q, §§ 12, 17, 19 

PPE: §§ 12, 17 

Verts/ALE: premessi D, E (it-tieni parti), I (it-tieni parti), M, O, §§ 8, 12 (it-tieni parti) 

GUE/NGL: premessa P 

ECR: § 12 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: premessi D, E, H, O 

PPE: §§ 7, 8 

ALDE: premessa Q, §§ 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 29 

GUE/NGL: premessa Q, § 18 

ECR: § 7, sottotitolu 3, § 14 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

premessa M 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li jindirizza l-miżuri kollha eżistenti li jillimitaw jew 

jikkundizzjonaw l-esportazzjonjiet tal-enerġija" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Verts/ALE: 

premessa E 

l-ewwel parti "billi l-industrija Ewropea tal-metalli komuni qed tiffaċċja rilokazzjoni serja tal-

investiment lejn pajjiżi terzi" 

it-tieni parti "immexxija l-aktar minn prezzijiet tal-enerġija għoljin meta jiġu kkumparati, u l-

prezz tal-ispiża tal-karbonju;" 

 
premessa I 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "billi, fil-ġejjieni, meta l-permessi għall-emissjoni tal-

ETS Ewropea jsiru aktar għaljin, x'aktarx li se tinħoloq kriżi fil-kompetittività;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ALDE: 

§ 27 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jipproponi fażi ta' investigazzjoni preliminari ta' mhux 

aktar minn xahar għall-ewwel reviżjoni tal-ilmenti ta' antidumping u ta' anti-sussidji 

li, abbażi tal-evidenza inizjali, tista' tiġi segwita mit-tħabbira ta' miżuri ta' 

korrezzjoni preventivi u mit-twettiq ta' investigazzjoni bir-reqqa;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 26 

l-ewwel parti "Jitlob li jkun hemm azzjoni diplomatika Ewropea dwar il-materja prima għall-

produzzjoni tal-metalli bbażata fuq sħubijiet strateġiċi biex il-valur miżjud jiġi 

kondiviż bejn il-pajjiżi Ewropej u l-pajjiżi li jipproduċu materja prima b'tali mod li 

jiġi promoss l-iżvilupp ta' impjiegi b'ħiliet speċjalizzati fil-katina tal-valur kollha;" 

it-tieni parti "; jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi strument ta' analiżi fil-fond tas-suq tal-azzar li 

jkun jista' jipprovdi informazzjoni preċiża dwar il-bilanċ tal-provvista u d-domanda 

globali u Ewropea tal-azzar, li tiddistingwi bejn il-komponenti strutturali u ċikliċi 

tal-iżvilupp ta' dawn is-swieq; jemmen li l-monitoraġġ tas-swieq primarji u 

sekondarji tal-metalli komuni jista' jipprovdi inputs importanti għall-miżuri 

korrettivi u proattivi li huma inevitabbli minħabba n-natura ċiklika ta' dawn l-

industriji tal-azzar; jilqa' b'sodisfazzjon ir-rapport tan-Netwerk Ewropew ta' 

Kompetenza tal-Elementi Terrestri Rari (ERECON) ; jistieden lill-Kummissjoni 

tkompli l-azzjonijiet tagħha skont l-ERECON sabiex tiżviluppa katina tal-provvista 

diversifikata u sostenibbli tal-elementi terrestri rari għall-Ewropa u, b'mod 

partikolari, timplimenta r-rakkomandazzjonijiet ta' politika u tipprovdi appoġġ għal 

soluzzjonijiet ta' sostituzzjoni u riċiklaġġ akbar;" 
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ECR: 

§ 29 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-metalli komuni, inkluż l-azzar li ma jissaddadx u l-aluminju, huma 

soġġetti għall-kompetizzjoni globali; iqis urġenti li l-Kummissjoni, fl-analiżi u l-

paraguni tagħha, fid-definizzjoni tagħha ta' suq ġeografiku rilevanti, tieħu s-suq dinji 

bħala s-suq ta' referenza u ma tillimitax l-analiżi tagħha biss għas-suq intern; jitlob li 

ssir valutazzjoni tal-impatt tal-kapaċitajiet ta' produzzjoni, li għandha tikkunsidra, 

inter alia, l-impjant u l-impjiegi, li għandha titwettaq qabel ma tittieħed kwalunkwe 

deċiżjoni mid-DĠ Kompetizzjoni tal-Kummissjoni, u li l-konklużjonijiet tagħha jiġu 

inkorporati fil-pubbliċità finali mogħtija lill-partijiet ikkonċernati; jitlob li ssir 

reviżjoni tal-politika dwar il-kompetizzjoni u r-regoli dwar l-għajnuna statali bil-

ħsieb li jiġi ffaċilitat l-intervent pubbliku, bil-għan li tinżamm il-koeżjoni soċjali u 

reġjonali, jitjiebu l-istandards ambjentali u jiġi indirizzat it-tħassib dwar is-saħħa 

pubblika;" 

it-tieni parti "jitlob li l-impatt fuq l-impjiegi ta' kwalunkwe deċiżjoni mid-DĠ Kompetizzjoni 

jitqies minn qabel u jkun kapaċi jwassal għal ġustifikazzjoni oġġettiva jew, jekk ikun 

hemm bżonn, kumpens għall-impjegati affettwati minn miżuri maħsuba biex 

jikkoreġu l-abbużi ta' pożizzjonijiet dominanti; jappella għall-involviment imtejjeb 

tas-sħab soċjali u, b'mod partikolari, t-trejdjunjins u l-organizzazzjonijiet tal-

ħaddiema fil-livell nazzjonali u f'dak Ewropew biex jiġu evitati prattiki ta' dumping 

soċjali f'dan is-settur u jiġi żgurat il-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità; jappella għall-

involviment tal-ħaddiema fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-industrija;" 

 
S&D, PPE, ECR: 

§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jistenna bil-ħerqa, f'dan ir-rigward, il-Konferenza 

COP21 dwar il-klima f'Pariġi;" u "jenfasizza l-fatt li tali ftehim jippermetti 

kompetizzjoni ġusta għall-produtturi kollha tal-metalli komuni u jwassal biex kull 

kunsiderazzjoni ta' aġġustament għall-fruntieri ikunu inutli, sakemm l-

implimentazzjoni tiegħu tkun suġġetta għal monitoraġġ effikaċi u għal kwalunkwe 

modifika meħtieġa;" 

it-tieni parti "jistenna bil-ħerqa, f'dan ir-rigward, il-Konferenza COP21 dwar il-klima f'Pariġi;" 

it-tielet parti "jenfasizza l-fatt li tali ftehim jippermetti kompetizzjoni ġusta għall-produtturi 

kollha tal-metalli komuni u jwassal biex kull kunsiderazzjoni ta' aġġustament għall-

fruntieri ikunu inutli, sakemm l-implimentazzjoni tiegħu tkun suġġetta għal 

monitoraġġ effikaċi u għal kwalunkwe modifika meħtieġa;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 12 

l-ewwel parti "Jinnota li, meta jitqiesu kemm l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni, il-

mekkaniżmu ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntieri jinkorpora fir-

regolamentazzjoni Ewropea mudell għat-tnaqqis tal-emissjonijiet li jinkludi wkoll 

approċċ iffokat fuq il-konsum imwettaq fit-territorju, u li tali approċċ minn isfel għal 

fuq għandu l-vantaġġ li jista' jintuża bħala soluzzjoni universali fir-rispett tal-

evalwazzjoni sovrana għal kull Stat tal-livell ta' ambizzjoni tal-politika proprja dwar 

il-klima, b'suġġett għal valutazzjoni tal-impatt tal-konsegwenzi;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-ftehimiet kummerċjali futuri jinkludu 

dispożizzjonijiet li jtejbu b'mod sinifikanti l-opportunitajiet ta' esportazzjoni u l-

aċċess għas-suq għall-prodotti Ewropej tal-metalli komuni;" "itenni li l-

Kummissjoni għandha tinkludi projbizzjoni tal-prattiki distorsivi fis-settur tal-

materja prima (ipprezzar doppju, restrizzjonijet fuq l-esportazzjoni) fil-ftehimiet ta' 

kummerċ ħieles reġjonali, bilaterali u multilaterali;" 
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PPE, ECR: 

§ 13 

l-ewwel parti "Jenfasizza li kwalunkwe miżura li tolqot il-kummerċ trid tirrispetta l-ftehimiet 

kummerċjali internazzjonali; isostni li l-għanijiet tal-politika klimatika tal-

preżervazzjoni tal-ħajja u tas-saħħa tal-bnedmin, annimali u pjanti, kif ukoll il-

konservazzjoni ta' riżorsi naturali li jinħlew, jekk jiġu applikati b'mod mhux 

diskriminatorju u mhux bħala limitazzjoni moħbija, jikkorrispondu għall-

eċċezzjonijiet imniżżla fl-Artikolu XX tal-Ftehim GATT; jispeċifika li t-tibdil fil-

klima, minħabba n-natura globali tiegħu, għandu jingħata attenzjoni legali; iqis il-

fatt li atmosfera b'kontenut baxx ta' karbonju (arja nadifa) diġà hija meqjusa bħala 

riżorsa naturali li tista' tiġi eżawrita, u għalhekk għandha tiġi kkunsidrata bħala ġid 

pubbliku; " 

it-tieni parti "jispeċifika, barra minn hekk, li ma setgħux jiġu implimentati miżuri ta' ritaljazzjoni 

b'riżultat tal-miżuri ta' aġġustament tal-karbonju fil-fruntieri (BCAs) mingħajr ma 

jinkisru r-regoli tal-kummerċ internazzjonali u mingħajr riskju ta' kundanna; itenni li 

l-għan m'huwa bl-ebda mod li jipproteġi l-industriji Ewropej, iżda li jpoġġihom fuq 

l-istess livell tal-kompetituri barranin tagħhom;" 

 
Verts/ALE, GUE/NGL, ECR: 

§ 17 

l-ewwel parti "Jiddispjaċih li r-reġim ta' kumpens ibbażat fuq l-għajnuna statali għall-ispejjeż 

indiretti ħoloq sors ġdid ta' kompetizzjoni inġusta fis-suq uniku tal-UE fost il-

produtturi li jużaw l-elettriku b'mod intensiv, li wħud minnhom jirċievu appoġġ 

finanzjarju mill-awtoritajiet pubbliċi tagħhom;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ sabiex dan il-kumpens ikun armonizzat u, jekk ikun ġustifikat, jingħata fil-

livell Ewropew sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni ma’ 

kompetituri globali u fost il-produtturi Ewropej, u jiġi żgurat li jkun hemm 

protezzjoni effettiva mir-rilokazzjoni tal-karbonju;" 

it-tielet parti "jinnota li dan huwa tassew minnu għas-sitt metalli li ma fihomx ħadid li huma 

nnegozjati kontra l-prezzijiet iddeterminati mid-domanda u l-provvista globali, l-

aktar mil-London Metal Exchange;" 

ir-raba' parti "jifhem, għalhekk, li l-produtturi tal-metalli komuni huma "prendituri tal-prezzijiet", 

u mhumiex f'pożizzjoni li jgħaddu ż-żidiet fl-ispejjeż fuq il-klijenti tagħhom;" jasal 

għall-konklużjoni li huwa imperattiv li jinżamm fis-seħħ il-kumpens għall-kosti 

indiretti tal-emissjonijiet;" 

il-ħames parti "jirreferi għall-ftehim dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta' riżerva tal-istabbiltà tas-

suq (2014/0011/COD) li jiddikjara li "biex jinkiseb l-objettiv ta' kundizzjonijiet 

ekwivalenti, dik ir-reviżjoni għandha tqis ukoll arranġamenti armonizzati biex 

tikkumpensa għal spejjeż indiretti fil-livell tal-Unjoni"; jirreferi, f'dan ir-rigward, 

għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-

kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat u għall-Artikoli 107 u 108 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;" 

is-sitt parti "jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-ġdid l-impatt ta' diversi skemi ta' sostenn 

għall-enerġija fuq il-prezzijiet bl-imnut tal-enerġija li indirettament jaffettwaw il-

kompetittività tal-industriji li jużaw ħafna enerġija fl-Istati Membri individwali;" 
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PPE, Verts/ALE, ECR: 

§ 19 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ sabiex kwoti bla ħlas għall-aktar installazzjonijiet effiċjenti fis-setturi ta' 

rilokazzjoni tal-emissjonijiet tal-karbonju jiġu allokati abbażi ta' programmi ta' 

investiment f'tagħmir ġdid, fir-R&Ż (inklużi l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju 

(CCS) kif ukoll il-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU)) u f'taħriġ għall-ħaddiema, kemm 

jista' jkun malajr u fi kwalunkwe każ mill-2018 u matul ir-raba' fażi li tkopri l-

perjodu 2021-2030, sabiex jiġu sodisfati l-istandards għoljin tal-protezzjoni tal-

klima u ambjentali u tad-drittijiet tal-impjiegi;" apparti l-kliem "f'tagħmir ġdid, fir-

R&Ż (inklużi l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS) kif ukoll il-qbid u l-

użu tal-karbonju (CCU)) u f'taħriġ għall-ħaddiema, kemm jista' jkun malajr u fi 

kwalunkwe każ mill-2018 u matul ir-raba' fażi li tkopri l-perjodu 2021-2030," 

it-tieni parti "f'tagħmir ġdid, fir-R&Ż (inklużi l-qbid u l-ħżin tad-diossidu tal-karbonju (CCS) kif 

ukoll il-qbid u l-użu tal-karbonju (CCU)) u f'taħriġ għall-ħaddiema, kemm jista' jkun 

malajr u fi kwalunkwe każ mill-2018 u matul ir-raba' fażi li tkopri l-perjodu 2021-

2030," 

it-tielet parti "jenfasizza l-ħtieġa assoluta ta' investiment fir-riċerka u l-iżvilupp sabiex l-Ewropa 

tkun tista' tibqa' ċentru ta' eċċellenza għall-produzzjoni tal-metalli komuni; ifakkar li 

l-industriji li jinvestu huma dawk li jissuperaw il-kriżijiet bl-akbar suċċess;" 

ir-raba' parti "jitlob li d-dħul mill-irkant tal-ETS jintuża għall-finanzjament tal-azzjoni klimatika 

fl-UE u fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluż għal investimenti f'enerġija rinnovabbli 

u proġetti ta' effiċjenza enerġetika f'setturi industrijali;" 

il-ħames parti "jappoġġa l-pjanijiet skont il-qafas għall-klima u l-enerġija 2030 biex tiġi stabbilita 

faċilità (NER400) għall-qbid u l-ħżin tal-karbonju, għal sorsi ta' enerġija rinnovabbli 

innovattivi u innovazzjonijiet b'livell baxx ta' karbonju f'setturi industrijali kif 

stipulat fil-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Ottubru 2014; jipproponi li 

l-proġetti pilota u ta' dimostrazzjoni relatati mal-qbid, l-użu u l-ħżin tal-karbonju 

għandhom jagħmlu parti mill-programmi għall-finanzjament ta' teknoloġiji b'livell 

baxx ta' karbonju promossi mill-Kummissjoni skont l-NER 300 u l-NER 400 futur, 

fejn ir-riskju finanzjarju jiġi kondiviż bejn il-finanzjatur u l-operatur;'" 

is-sitt parti "ifakkar fl-importanza tal-investiment pubbliku u, fil-kuntest Ewropew, tal-fondi tal-

programm Orizzont 2020, fit-titjib ambjentali u tal-effiċjenza enerġetika fl-industrija 

tal-metalli komuni, inkluża l-kisba ta' emissjonijiet aktar baxxi tal-karbonju 

b'konformità mal-miri tal-Ewropa 2020; jikkunsidra t-taħriġ tal-ħaddiema fl-

applikazzjoni ta' teknoloġiji u prattiki b'livell baxx ta' karbonju fl-industrija bħala 

investiment strateġiku li għandu jiġi integrat bis-sħiħ fil-programmi promossi mill-

Kummissjoni biex tiġi ffinanzjata t-tranżizzjoni lejn ekonomija b'livell baxx ta' 

karbonju;" 
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12. Is-sitwazzjoni fl-Ungerija: segwitu għar-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-

10 ta' Ġunju 2015 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-

1360/2015, B8-1361/2015 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ta' grupp politiku 

B8-1349/2015  PPE VE - 203, 415, 70 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1351/2015  

(S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 3 § test oriġinali VSI + 547, 124, 20 

§ 5 § test oriġinali VSI - 322, 325, 39 

§ 7 § test oriġinali VSI + 514, 150, 21 

§ 10 § test oriġinali VSI - 320, 329, 38 

Premessa H § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 347, 327, 14 

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VE + 327, 293, 61 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1351/2015  S&D  ↓  

B8-1358/2015  ALDE  ↓  

B8-1359/2015  Verts/ALE  ↓  

B8-1360/2015  ECR  ↓  

B8-1361/2015  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: §§ 3, 5, 7, 10 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

premessa H 

l-ewwel parti "billi l-Kummissjoni naqset milli twieġeb għat-talba tal-Parlament li tniedi proċess 

ta' monitoraġġ fil-fond dwar is-sitwazzjoni tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-

drittijiet fundamentali fl-Ungerija;" 

it-tieni parti "billi, fid-dikjarazzjoni tagħha mressqa fid-dibattitu fil-plenarja li sar fil-Parlament 

Ewropew fit-2 ta' Diċembru 2015, il-Kummissjoni ddikjarat li kienet lesta tuża l-

mezzi kollha għad-dispożizzjoni tagħha, inklużi proċedimenti ta' ksur, biex tiżgura li 

l-Ungerija – u kull Stat Membru ieħor – tottempera ruħha mal-obbligi tagħha skont 

id-dritt tal-UE u tirrispetta l-valuri tal-Unjoni kif minquxa fl-Artikolu 2 tat-TUE; 

billi l-Kummissjoni tqis li l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-attivazzjoni tal-Qafas tal-

Istat tad-Dritt fir-rigward tal-Ungerija mhumiex issodisfati f'dan l-istadju;" 

 


