
P8_PV(2016)01-19(VOT)_MT.doc 1 PE 576.418 

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. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Czesław Adam Siekierski 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0004/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  

 

 

 

2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Czesław Adam Siekierski 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0005/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  

 

 

 

3. Pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn fil-Lvant tal-Atlantiku u fil-Mediterran 

***I 

Rapport: Gabriel Mato (A8-0367/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-40 kumitat  +  

Artikolu 8, wara l-§ 6 41 S&D VSI + 614, 11, 72 

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI votazzjoni 

posposta 

(Artikolu 61(2) tar-

Regoli ta' 

Proċedura) 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emenda 41 
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4. Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni tal-UE 

Rapport: Werner Langen (A8-0368/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 4 7 GUE/NGL  -  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 339, 356, 5 

Wara l-§ 5 8 GUE/NGL  -  

9 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 8 10 GUE/NGL  -  

§ 9 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 315, 340, 50 

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 24 11 GUE/NGL  -  

12 GUE/NGL  -  

16 + minn 

40 Membru 

 +  

Wara l-§ 43 13 GUE/NGL  -  

14 GUE/NGL  -  

§ 21 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 390, 296, 23 

§ 41 § test oriġinali Vsep +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 54 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 54 15 GUE/NGL  -  

§ 60 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 63 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 503, 179, 28 

§ 65 § test oriġinali Vsep +  

§ 66 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 221, 466, 23 

3 +  

§ 73 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 75 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 224, 312, 176 

§ 76 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 533, 140, 37 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 78 § test oriġinali Vsep +  

§ 81 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 562, 124, 25 

§ 84 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 385, 317, 9 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 86 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 210, 472, 29 

§ 87 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 367, 320, 19 

§ 88 § test oriġinali Vsep +  

§ 89 § test oriġinali VSI + 546, 128, 33 

Wara l-§ 89, sottotitolu 

ġdid 

1 PPE  +  

§ 94 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 99, sottotitolu 

ġdid 

2 PPE  +  

§ 104 § test oriġinali Vsep +  

§ 105 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 401, 295, 15 

§ 106 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 340, 330, 38 

§ 107 § test oriġinali Vsep +  

§ 111 § test oriġinali Vsep +  

§ 112 § test oriġinali Vsep +  

§ 113 § test oriġinali Vsep +  

wara l-kunsiderazzjoni 

15 

3 GUE/NGL  +  

4 GUE/NGL  +  

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

Premessa P § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 422, 267, 22 

Wara l-premessa Q 5 GUE/NGL VE - 305, 354, 50 

6 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 500, 137, 73 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 63 (it-2 parti), 76 (it-3 parti), 81 (it-2 parti), 89 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 73, 78, 88, 111, 112, 113 

PPE: §§ 5, 9, 21, 41, 75, 86, 87, 104, 105, 106, 107, premessa P 

GUE/NGL: §§ 14, 54, 65, 94, premessa H 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 60 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jiġi adottat approċċ nazzjonali ta' natura stretta fir-

rigward tal-kwistjoni tad-definizzjoni tas-suq, fejn" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 61 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "sabiex l-Unjoni bankarja tkun tista' tiġi kkompletata" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 63 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "mhux iktar tard minn meta l-Unjoni Bankarja tiġi 

kkompletata" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 81 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "hu tal-fehma li, minħabba l-livell ta' integrazzjoni 

tagħha, jeħtieġ li l-UE tmur oltre l-proposti ppreżentati fil-proġett tal-OECD dwar l-

Erożjoni tal-Bażi tat-Taxxa u t-Trasferiment tal-Profitti (il-BEPS) f'termini ta' 

koordinament u konverġenza mmirati biex jevitaw kull forma ta' kompetizzjoni 

fiskali dannuża fi ħdan is-suq intern; jissottolinja, iżda, li l-approċċ tal-OECD għadu 

msejjes fuq regoli mhux vinkolanti u li l-azzjoni tagħha trid tkun integrata minn 

qafas leġiżlattiv adegwat fil-livell tal-UE biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tas-suq 

uniku, eż. fil-forma ta' direttiva kontra l-BEPS li tmur lil hinn mill-inizjattivi tal-

OECD fil-qasam tal-BEPS f'setturi mhux biżżejjed koperti;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 35 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "biex teżamina fid-dettall il-pożizzjoni dominanti fis-

suq ta' Google fil-qasam tal-prenotazzjoni diretta tal-lukandi, u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 73 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kelma "pubblikament" (liema kelma kienet tħalliet barra 

mill-verżjoni oriġinali Maltija) 

it-tieni parti din il-kelma 

 
GUE/NGL: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni biex ittemm id-dumping soċjali, u jenfasizza li d-

deċiżjonijiet marbuta mal-politika tal-kompetizzjoni għandhom iqisu b'mod 

partikolari l-impatt soċjali" 

it-tieni parti "fir-reġjuni mbiegħda jew iżolati;" 
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§ 46 

l-ewwel parti "Itenni li l-Fondi Strutturali tal-UE ma jistgħux jintużaw b'mod li jinkoraġġixxu 

direttament jew indirettament ir-rilokazzjoni tas-servizzi jew il-produzzjoni lejn Stat 

Membru ieħor, eż. permezz ta' perjodu ta' stennija għall-intrapriżi li jirċievu dawn il-

fondi; jenfasizza li l-għajnuna mill-Istat kultant tkun neċessarja sabiex jiġi żgurat l-

għoti ta' servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, inklużi l-enerġija, it-trasport u t-

telekomunikazzjoni; jenfasizza li intervent mill-Istat spiss ikun l-aktar għodda ta' 

politika effettiva biex tiġi żgurata l-provvista ta' servizzi li huma essenzjali sabiex 

jitħarsu l-kundizzjonijiet ekonomiċi u soċjali" 

it-tieni parti "f'reġjuni iżolati, imbiegħda jew periferiċi u l-gżejjer fl-Unjoni;" 

 
§ 66 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "għall-konsumaturi u" u "u mhux għall-kumpaniji 

individwali jew għal entitajiet pubbliċi, li huwa kruċjali;" 

it-tieni parti "għall-konsumaturi u" 

it-tielet parti "u mhux għall-kumpaniji individwali jew għal entitajiet pubbliċi, li huwa kruċjali;" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 76 

l-ewwel parti "Iqis li kompetizzjoni fiskali ġusta hija wieħed mill-elementi kostituttivi tas-suq 

intern, iżda li, minkejja l-kompetenza primarja tal-Istati Membri, il-kompetizzjoni 

fiskali inġusta għandha tiġi evitata,"  

minbarra l-kliem "kompetizzjoni fiskali ġusta hija wieħed mill-elementi kostituttivi 

tas-suq intern, iżda li, minkejjal l-kompetenza primarja tal-Istati Membri," 

it-tieni parti "kompetizzjoni fiskali ġusta hija wieħed mill-elementi kostituttivi tas-suq intern, 

iżda li, minkejjal l-kompetenza primarja tal-Istati Membri," 

it-tielet parti "pereżempju permezz ta' bażijiet tat-taxxa armonizzati, skambji ta' informazzjoni 

bejn l-awtoritajiet tat-taxxa, u l-għoti ta' dritt legali espliċitu biex il-movimenti ta' 

kapital jiġi kkontrollat jekk dan ikun essenzjali għall-funzjonament tajjeb tas-sistema 

fiskali fl-Unjoni; huwa tal-fehma li l-introduzzjoni ta' bażi komuni konsolidata tat-

taxxa korporattiva (BKKTK) se tgħin biex is-sistema tkun aktar trasparenti; jemmen 

li l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni tista' tiġi indirizzata aktar tard, u m'għandhiex tkun 

ta' ostakolu għall-introduzzjoni rapida ta' BKKTK; 

 
ECR, PPE: 

§ 84 

l-ewwel parti "Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissarju għall-Kompetizzjoni li tirriforma l-kontroll tal-

għajnuna mill-istat fl-ispirtu ta' piż ġust tat-taxxa għal kulħadd; jistenna li, qabel din 

ir-riorganizzazzjoni, se jkun hemm evalwazzjoni sħiħa u mingħajr kundizzjonijiet," 

it-tieni parti "u jistieden lill-Istati Membri jagħmlu disponibbli d-dokumenti kollha mitluba lill-

Parlament u biex ineħħu l-mentalità attwali ta' ta' ostruzzjoni, li qed twaqqaf il-

progress f'dan il-qasam, u f'dan ir-rigward għandu jiġi mfakkar li Stati Membri 

differenti jridu jirrispondu għal imperattivi politiċi differenti abbażi tal-pożizzjoni 

ġeografika tagħhom, id-daqs tagħhom, il-karatteristiċi fiżiċi u l-karatteristiċi l-oħrajn 

tagħhom, kif ukoll l-istat ta' żvilupp ekonomiku u soċjali tagħhom, u l-istat tagħhom 

ta' żvilupp ekonomiku u soċjali," 

it-tielet parti "u jitlob reviżjoni tal-linji gwida dwar l-għajnuna mill-Istat fil-qasam tat-taxxa biex 

jiġu koperti l-każijiet ta' kompetizzjoni inġusta li jmorru lil hinn minn deċiżjonijiet u 

t-trasferimenti tat-taxxa;" 
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5. Ir-rwol tad-djalogu interkulturali, id-diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-

promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-UE 

Rapport: Julie Ward (A8-0373/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

1 ENF VE - 75, 558, 69 

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 315, 396, 1 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test sħiħ) (kumitat 

CULT) 

VSI + 554, 147, 12 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 7 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza tal-integrazzjoni u l-edukazzjoni f'waqthom tal-

komunitajiet issegregati," 

it-tieni parti "li jġibu ruħhom b'modi li jmorru kontra l-valuri fundamentali Ewropej;" 
 

 

6. Rendikont u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji 

Rapport: Burkhard Balz (A8-0360/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali Vsep +  

§ 6 § test oriġinali Vsep +  

§ 22 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 46 § test oriġinali Vsep +  

§ 59 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 575, 106, 32 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: §§ 2, 6, 22, 46 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

Premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ta' applikazzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 24 

l-ewwel parti Jinnota l-kisbiet fl-istabbiliment ta' unjoni bankarja u jenfasizza r-rwol kruċjali 

tagħha fl-indirizzar tal-interdipendenzi bejn ir-riskji sovrani u dawk bankarji u t-

tnaqqis tar-riskji sistemiċi permezz ta' azzjoni konġunta; jieħu nota tat-tlestija fi 

stadji tal-unjoni bankarja; jenfasizza li l-implimentazzjoni sħiħa u f'waqtha tal-

leġiżlazzjoni eżistenti hija meħtieġa; 

it-tieni parti "jinnota d-diskussjonijiet dwar Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti 

(SEAD), li dwarha l-Parlament jagħti l-fehma tiegħu bħala koleġiżlatur; jenfasizza l-

għan li jiġi evitat il-periklu morali, filwaqt li jiġi żgurat li l-prinċipju tar-

responsabbiltà jibqa' prinċipju ta' gwida; jikkritika s-sensibbiltà baxxa għar-riskji fil-

kalkolu tal-kontribuzzjonijiet lill-FUR; jirrikonoxxi l-isforzi biex jiġi konkluż ir-

Regolament dwar ir-Riforma Strutturali tal-Banek;" 
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§ 26 

l-ewwel parti Itenni l-ħtieġa għal kundizzjonijiet ekwi fl-UE, anke fir-rigward tal-banek taħt is-

superviżjoni tal-MSU u l-banek ta' Stati Membri mhux parteċipanti, u jinkoraġġixxi 

l-inklużjoni sħiħa tal-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro fl-Unjoni Bankarja, 

filwaqt li jirrikonoxxi li ċerti elementi attwalment iwasslu għal parteċipazzjoni 

volontarja; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-suq uniku jkompli jiġi żviluppat, 

filwaqt li tirrikonoxxi l-ispeċifiċitajiet nazzjonali;" 

it-tieni parti jistieden lill-Kummissjoni tkompli tipprova tikseb approċċ sod, f'termini ta' 

regolamentazzjoni u superviżjoni, għas-sistema bankarja "parallela" bl-għan li 

jitnaqqsu r-riskji sistemiċi u li tittejjeb it-trasparenza; jilqa' l-passi ewlenin miksuba 

fir-regolamentazzjoni Ewropea dwar l-assigurazzjoni bl-applikazzjoni ta' Solvenza 

II, mill-1 ta' Jannar 2016, li għandha tiġi vvalutata u possibbilment żviluppata aktar, 

filwaqt li jitqies il-qafas internazzjonali għal assiguraturi globali sistemikament 

importanti;" 

 
§ 59 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jenfasizza l-importanza tat-twettiq ta' valutazzjonijiet 

tal-impatt dettaljati u analiżijiet kostijiet-benefiċċji għal kwalunkwe leġiżlazzjoni 

tal-futur sabiex jintwera l-valur miżjud tal-leġiżlazzjoni, b'mod partikolari fir-

rigward tat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi; jissottolinja li l-

valutazzjonijiet tal-impatt u l-analiżijiet kostijiet-benefiċċji għandhom jinkludu 

evalwazzjonijiet bir-reqqa tal-impatt tal-miżuri tal-Livell-2, li jiffurmaw parti 

sinifikanti mill-qafas regolatorju finanzjarju tal-UE;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

7. Fatturi esterni li jirrappreżentaw ostakli għall-intraprenditorija femminili 

Ewropea 

Rapport: Barbara Matera (A8-0369/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § test oriġinali VSI + 367, 289, 56 

§ 29 § test oriġinali Vsep +  

§ 30 § test oriġinali Vsep +  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vsep +  

Premessa D § test oriġinali Vsep +  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa X § test oriġinali Vsep +  

Premessa Z § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 532, 100, 80 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 22 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 11, 29, 39 

ECR: Premessi D, X, Z, §§ 5, 9 u 30 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

Premessa L 

l-ewwel parti "billi t-tqassim tar-responsabilitajiet familjari u r-responsabilitajiet ta’ indukrar bejn 

in-nisa u l-irġiel għandu impatt fuq l-intraprenditorija femminili kif ukoll fuq il-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol u li jintlaħaq bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata huwa neċessità f’dak li jirrigwarda l-indipendenza ekonomika tan-

nisa;" 

it-tieni parti "billi kwart tal-Istati Membri ma jagħtux liv tal-paternità;" 

 
§ 1 

l-ewwel parti "Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jirrikonoxxu l-valur tal-intraprenditorija femminili 

għall-ekonomiji tagħhom u l-ostakoli li jeħtieġ li jingħelbu; jistieden lill-Istati 

Membri u lir-reġjuni jressqu strateġiji konkreti biex jippromwovu kultura ta’ 

intraprenditorija femminili, filwaqt li jżommu f’moħħhom il-ħidma li qed issir fuq 

il-bżonnijiet, il-motivi u l-kundizzjonijiet fir-rigward tal-eradikazzjoni tal-isterjotipi 

skont is-sess," 

it-tieni parti "kif ukoll stili ta’ tmexxija u ta’ ġestjoni differenti u modi ġodda ta’ organizzazzjoni 

u tmexxija ta' kumpaniji;" 

 
§ 5 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jiġbru fil-livell reġjonali data diżaggregata skont il-

ġeneru, inkluż dwar oqsma varji tal-intraprenditorija femminili, bil-għan li 

jirrikonoxxu l-kontribut tal-intraprendituri nisa fil-qasam soċjali, u jirrapportaw 

regolarment dwar il-għadd tagħhom; jirrakkomanda li d-data tinġabar u tiġi 

kkonsolidata fil-livell Ewropew bl-appoġġ tal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza 

bejn is-Sessi u l-Eurostat; jirrakkomanda li d-dimensjoni tal-ugwaljanza tas-sessi 

għandha tiġi integrata fil-metodoloġija ta’ kwalunkwe riċerka mwettqa fuq l-

intraprenditorija, l-ekonomija soċjali u l-intrapriżi soċjali, minn espert kwalifikat fil-

qasam tal-ugwaljanza tas-sessi," 

it-tieni parti "u li għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-esperjenzi tan-nisa b’identitajiet 

emarġinati multipli;" 

 
§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "itenni li l-liv tal-ġenituri u l-liv tal-paternità jistgħu 

jkollhom impatt pożittiv fuq il-parteċipazzjoni tal-forza tax-xogħol femminili, u 

jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jikkunsidraw li jdaħħlu l-liv tal-paternità" u "inklużi 

proposti leġiżlattivi" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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ECR: 

premessa J 

l-ewwel parti "billi d-deċiżjoni li persuna tibda taħdem għal rasha huwa att ta’ awtorealizzazzjoni, 

iżda wieħed li jitlob livell għoli ta’ impenn; billi l-livell għoli ta’ responsabilità 

personali jwassal għal sigħat eċċezzjonalment twal ta’ xogħol, b’tali mod li l-impjieg 

indipendenti m’għandux jitqies sempliċement bħala għajn addizzjonali ta’ dħul" 

it-tieni parti "billi l-intraprendituri nisa jistgħu jirrikonċiljaw il-ħajja tal-familja u l-ħajja tax-

xogħol biss jekk iċ-ċirkostanzi esterni jkunu jippermettu, jiġifieri jekk ikun hemm 

disponibbli indukrar tat-tfal xieraq u l-missirijiet iwettqu rwol attiv fl-indukrar u fit-

tmexxija tal-unità domestika;" 

 
§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "billi l-irġiel jiġu inkoraġġiti jiġu involuti aktar fix-

xogħol tad-dar u fl-indukrar tal-qraba dipendenti" u "obbligatorju" 

it-tieni parti "billi l-irġiel jiġu inkoraġġiti jiġu involuti aktar fix-xogħol tad-dar u fl-indukrar tal-

qraba dipendenti" 

it-tielet parti "obbligatorji" 

 
§ 36: 

l-ewwel parti "Jinnota bi tħassib li n-nisa spiss jissottovalutaw il-ħiliet tagħhom, probabbilment 

b'riżultat tal-isterjotipi ankrati fis-soċjetà, u għandhom iktar probabilità mill-irġiel li 

jammettu nuqqas ta' ħiliet imprenditorjali, awtokunfidenza, tal-mod kif jasserixxi 

ruħhom u tar-rieda li jieħdu riskji meta jkunu qed jibdew negozju" 

it-tieni parti "u li għalhekk hemm ħtieġa ta' programmi ta’ appoġġ motivazzjonali u psikoloġiku 

biex tissaħħaħ l-awtokunfidenza tal-intraprendituri femminili;" 

 
PPE, ECR: 

§ 14 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u jipprovdu appoġġ finanzjarju u fiskali" 

it-tieni parti "u jipprovdu appoġġ finanzjarju u fiskali" ħlief għall-kliem "finanzjarju u fiskali" 

it-tielet parti "finanzjarju u fiskali" 
 

 

8. Politiki dwar il-ħiliet għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ 

Rapport: Marek Plura (A8-0366/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 2 § test oriġinali Vsep +  

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

4 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

§ 18 § test oriġinali Vsep +  

§ 19 § test oriġinali Vsep +  

§ 20 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 352, 355, 4 

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 25 § test oriġinali Vsep +  

§ 28 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 35 § test oriġinali Vsep +  

§ 37 § test oriġinali Vsep +  

§ 38 § test oriġinali Vsep +  

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

§ 44 § test oriġinali Vsep +  

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 54 § test oriġinali Vsep +  

§ 60 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 62 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 340, 312, 56 

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 64 § test oriġinali Vsep +  

§ 65 § test oriġinali Vsep +  

§ 66 § test oriġinali Vsep +  

§ 67 § test oriġinali Vsep +  

§ 68 § test oriġinali Vsep +  

§ 69 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 70 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 75 § test oriġinali Vsep +  

Premessa J § test oriġinali Vsep +  

Premessa M § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa Q § test oriġinali Vsep +  

Premessa R § test oriġinali Vsep +  

Premessa S § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 604, 67, 44 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: §§ 18, 19 

ENF: premessi J, Q, R, S §§ 2, 9, 14, 17, 18, 25, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 54, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 75 

PPE, ALDE, ECR: § 20 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 34 

l-ewwel parti "Jirrimarka n-nuqqas ta' gwida għall-karrieri ta' kwalità għolja fl-Istati Membri;" 

it-tieni parti "jenfasizza l-ħtieġa li titjieb il-kwalità ta' gwida għall-karrieri fl-iskejjel u li jingħata 

taħriġ professjonali kontinwu għall-konsulenti tal-karrieri sabiex ikunu kkwalifikati 

sew biex jgħinu lill-istudenti jagħżlu karriera xierqa;" 

 
GUE/NGL: 

§ 1 

l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem "l-ixprunar tal-kompetittività tal-Ewropa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 22 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jemmen li hija r-responsabbiltà tal-korpi pubbliċi, il-

qasam tal-edukazzjoni, in-negozji u s-soċjetà ċivili biex jippromwovu l-

intraprenditorija; itenni l-ħtieġa li tiġi żviluppata l-mobilità bejn in-negozji;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 62 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "ifakkar, għaldaqstant, l-importanza tal-mobilità tal-

ħaddiema għal suq tax-xogħol kompetittiv, u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "tkun ankrata fil-kurrikuli u trid" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ENF: 

premessa M 

l-ewwel parti "billi l-kriżi finanzjarja tal-2008 ħolqot problemi addizzjonali fl-aċċess taż-żgħażagħ 

għas-suq tax-xogħol," 

it-tieni parti "peress li l-qgħad fost iż-żgħażagħ huwa aktar sensittiv għall-kundizzjonijiet 

ekonomiċi mill-qgħad globali, peress li dawn ġeneralment ikollhom inqas 

esperjenza;" 

 
§ 5 

l-ewwel parti "Jilqa' l-iżvilupp ta' għodod għal ħiliet u t-tbassir ta' ħtiġijiet ta' ħiliet proposti mill-

Kummissjoni;" 

it-tieni parti "jenfasizza l-fatt li l-iżvilupp tal-ħiliet għandu jħeġġeġ l-iżvilupp tal-ħiliet STEM, li 

fl-ekonomija huma utli b'mod wiesa'; jenfasizza, madankollu, li huma meħtieġa 

azzjoni u investiment aktar ambizzjużi; jemmen li, sabiex jiġu previsti l-ħtiġijiet ta' 

ħiliet futuri, il-partijiet interessati kollha tas-suq tax-xogħol iridu jkunu involuti 

b'mod qawwi fil-livelli kollha;" 
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§ 8 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "bħalma huma l-ħiliet intraprenditorjali u tal-ICT, il-

promozzjoni tat-tagħlim bejn il-pari u l-iskambju tal-aħjar prattiki, u aċċess aktar 

faċli għal opportunitajiet ta' taħriġ" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jenfasizza l-importanza tal-mikrofinanzjament u l-

programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI), kif ukoll il-Pjan ta' 

Investiment għall-Ewropa, biex jinkisbu dawn l-għanijiet;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 49 

l-ewwel parti "Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar it-tnaqqis fil-punteġġi osservati fl-aħħar stħarriġ tal-

PISA (Programm għall-Valutazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti) f'xi Stati Membri 

tal-Unjoni Ewropea;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Istati Membri biex jagħtu prijorità għolja lill-edukazzjoni sabiex 

jintlaħqu l-miri tal-Istrateġija Ewropa 2020;" 

 
§ 50 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jissuġġerixxi li l-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki f'dan 

il-qasam tista' tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 51 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "lill-Kummissjoni u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 60 

l-ewwel parti "Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri biex b'urġenza jinkorporaw it-teknoloġiji ġodda fil-

proċess tat-tagħlim, u jintensifikaw u jtejbu l-ħiliet diġitali u t-taħriġ tal-ICT fil-

livelli kollha u t-tipi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż il-persunal tat-tagħlim, 

sabiex jiġu pprovduti lawrji u kurrikuli iktar allinjati diġitalment u biex iż-żgħażagħ 

jiġu motivati jistudjaw l-ICT u jsegwu karrieri relatati;" 

it-tieni parti "jenfasizza l-ħtieġa li tinbena bażi teknoloġika aħjar fl-iskejjel u fl-universitajiet u 

biex tiġi pprovduta l-infrastruttura meħtieġa; jenfasizza, barra minn hekk, f'dan ir-

rigward, l-importanza tar-riżorsi edukattivi miftuħa (OERs), li jiżguraw l-aċċess 

għall-edukazzjoni għal kulħadd u jtejbu l-impjegabbiltà billi jappoġġjaw il-proċess 

ta' tagħlim tul il-ħajja; ifakkar fil-ħtieġa li l-bniet u n-nisa żgħażagħ jiġu inkoraġġuti 

jsegwu l-istudji fl-ICT;" 
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§ 69 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-iżvilupp tal-ħiliet, jekk imwettaq bħala kunċett integrat, jista' jsir 

mekkaniżmu li jwassal għal u jippromwovi opportunitajiet indaqs għall-persuni" 

it-tieni parti "minn gruppi żvantaġġati, inklużi minoranzi żvantaġġati, b'mod partikolari għat-tfal 

u ż-żgħażagħ minn familji milquta mill-faqar, dawk li ilhom qiegħda għal żmien 

twil, l-immigranti żvantaġġati u persuni b'diżabilitajiet; jenfasizza li l-prevenzjoni u 

l-appoġġ tul il-ħajja u l-għoti ta' pariri fl-aktar stadju bikri possibbli għall-gruppi 

żvantaġġati huma ta' importanza kbira biex tiġi pprovduta forza tax-xogħol 

produttiva u b'ħiliet għoljin għas-suq tax-xogħol; jenfasizza, barra minn hekk, il-

ħtieġa li jiġu pprovduti appoġġ u żvilupp tal-ħiliet permezz ta' taħriġ għall-

impjegaturi, dawk li jagħmlu r-reklutaġġ u l-maniġers tar-riżorsi umani, biex 

jingħata appoġġ lill-inklużjoni ta' gruppi żvantaġġati fis-suq tax-xogħol; jenfasizza 

li, biex ikun hemm inklużjoni ta' dawk l-aktar żvantaġġati, irid jiġi provdut taħriġ 

xieraq lill-impjegaturi, lit-timijiet tar-riżorsi umani u lill-għalliema, sabiex l-aktar 

żvantaġġati fis-soċjetà jiġu appoġġjati bl-aħjar mod possibbli biex b'hekk l-

integrazzjoni tagħhom tkun kemm jista' jkun effikaċi; itenni l-importanza tal-aċċess 

universali għall-edukazzjoni għal kulħadd;" 

 
§ 70 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u żvantaġġati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jirrimarka li, min-naħa waħda, hemm 24 miljun persuna qiegħda fl-Ewropa, inkluż 

7.5 miljun żagħżugħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs) u min-naħa 

l-oħra hemm 2 miljun post vakanti fl-UE; jinnota li hemm ħafna żgħażagħ qiegħda 

kwalifikati żżejjed li l-ħiliet tagħhom ma jaqblux mad-domanda tas-suq tax-xogħol; 

jenfasizza, għaldaqstant, il-ħtieġa li jinbnew sħubijiet bejn l-awtoritajiet lokali, is-

servizzi tal-edukazzjoni u tal-impjiegi - kemm dawk ewlenin kif ukoll dawk 

speċjalizzati - u s-sħab soċjali u l-komunità tan-negozji biex jappoġġjaw il-ħolqien, 

l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-istrateġiji tal-impjiegi sostenibbli fuq terminu 

qasir u twil, inklużivi u ta' kwalità u pjanijiet ta' azzjoni;"  

ħlief għall-kliem "u min-naħa l-oħra hemm 2 miljun post vakanti fl-UE;" 

it-tieni parti "u min-naħa l-oħra hemm 2 miljun post vakanti fl-UE;" 

it-tielet parti "jappella għall-kooperazzjoni u interazzjoni mill-qrib u strutturali bejn l-edukazzjoni 

fl-iskola u vokazzjonali, l-amministrazzjoni pubblika, in-negozju, is-soċjetà ċivili, 

speċjalment l-organizzazzjonijiet tal-istudenti u taż-żgħażagħ, bil-ħsieb li l-ħiliet 

jitqabblu aħjar mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' opzjonijiet tat-

tieni possibbiltà, sabiex tiġi massimizzata l-kwalità tal-edukazzjoni u tat-taħriġ;" 

ir-raba' parti "jenfasizza li dan it-titjib fil-kooperazzjoni huwa kruċjali wkoll għal 

implimentazzjoni effikaċi tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ;" 

 
ECR, ENF: 

§ 21 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jenfasizza l-ħtieġa li ż-żgħażagħ jiġu pprovduti 

b'edukazzjoni li tippreparahom għall-intrapenditorija bl-aktar mod wiesa'"; u " l-

inklużjoni fil-kurrikuli" 

it-tieni parti jenfasizza l-ħtieġa li ż-żgħażagħ jiġu pprovduti b'edukazzjoni li tippreparahom 

għall-intrapenditorija bl-aktar mod wiesa'; 

it-tielet parti "l-inklużjoni fil-kurrikuli" 
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9. Lejn Att dwar is-Suq Uniku Diġitali 

Rapport: Kaja Kallas u Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 14 ENF  -  

Wara l-§ 4 5 GUE/NGL  -  

§ 8 24 ALDE  -  

§ test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 8 1 S&D VE - 318, 391, 5 

§ 10 6 GUE/NGL  -  

15 ENF  -  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2/VE + 431, 279, 2 

§ 19 § test oriġinali Vsep +  

§ 26 16 ENF  -  

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 623, 83, 9 

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VE + 383, 325, 6 

§ 37 21 ECR  -  

Wara l-§ 38 22 ECR  -  

§ 47 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 541, 149, 24 

§ 53 25 ALDE VE + 445, 238, 29 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 56 4 S&D  -  

§ 59 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 523, 187, 5 

§ 62 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 584, 128, 1 

§ 63 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 64 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 458, 244, 12 

2 +  

§ 65 23 ECR VSI - 234, 473, 5 

§ test oriġinali VSI + 486, 120, 101 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 67 § test oriġinali VSI + 569, 126, 6 

§ 68 § test oriġinali VSI + 528, 130, 53 

§ 71 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 73 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 76 26 ALDE  +  

§ 81 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 82 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 87 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 88 2 S&D VE - 271, 382, 51 

§ 89 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 92 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

Wara l-§ 100, 

sottotitolu 4.1 

7 GUE/NGL  -  

§ 109 8 GUE/NGL  -  

§ 110 § test oriġinali Vsep +  

§ 113 17 ENF  -  

§ 118 18 ENF  -  

§ 119 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Wara l-§ 121 9 GUE/NGL  -  

§ 124 10 GUE/NGL  -  

§ 125 3= 

11= 

S&D 

PPE 

 +  

19 ENF  -  

§ 127 20 ENF VE - 72, 630, 5 

Premessa D 12 ENF  -  

Premessa F 13 ENF  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 551, 88, 39 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 47 (it-2 parti), 59 (it-2 parti), 64 (l-1 parti), 68, emenda 23 

EFDD: § 34 (it-2 parti), 53 (l-1 parti), 62 (it-2 parti), 65, 67, 68 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 8, 19 

PPE: § 110 

ALDE: § 8 

GUE/NGL: § 53 
 



P8_PV(2016)01-19(VOT)_MT.doc 25 PE 576.418 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 30 

l-ewwel parti Jenfasizza li l-armonizzazzjoni ulterjuri tal-konsenji tal-pakketti mill-Kummissjoni 

m’għandhiex twassal għal protezzjoni soċjali u kundizzjonijiet tax-xogħol imnaqqsa 

għal dawk li jwasslu l-pakketti," 

it-tieni parti "irrispettivament mill-istatus ta’ impjieg tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni u lill-

Istati Membri biex jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema f’dan is-settur f'dak li 

jirrigwarda l-aċċess għal sistemi ta’ sigurtà soċjali u d-dritt li jeżerċitaw azzjonijiet 

kollettivi, ikunu rispettati;" 

it-tielet parti "jilqa' l-fatt li l-għoti ta' sigurtà soċjali hija l-kompetenza ta' Stat Membru;" 

 
§ 47 

l-ewwel parti "Iqis li, b'rispett dovut għall-kompetenzi nazzjonali, sabiex tiġi evitata d-distorsjoni 

tas-suq, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa u għall-ħolqien ta' Suq Uniku Diġitali 

Ewropew reali, aktar koordinazzjoni dwar it-tassazzjoni hija meħtieġa" 

it-tieni parti "li tirrikjedi, b'mod partikolari, l-istabbiliment ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-

Taxxa Korporattiva fil-livell tal-UE;" 

 
§ 59 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "armonizzat u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 63 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-"prinċipju tal-pajjiż ta' oriġini" stabbilit fid-Direttiva AVMS huwa 

prerekwiżit neċessarju għall-forniment ta' kontenut awdjoviżiv bejn il-fruntieri, li 

jwassal għal suq komuni fis-servizzi; jenfasizza, fl-istess ħin, li dan il-prinċipju ma 

jxekkilx il-kisba ta' objettivi soċjali u kulturali u li dan ma jipprekludix il-ħtieġa li d-

dritt tal-UE jiġi adattat barra mid-Direttiva AVMS;" 

it-tieni parti "jenfasizza li, sabiex tiġi miġġielda l-prattika ta' "forum shopping", il-pajjiż ta' 

oriġini tal-profitt tar-reklamar, il-lingwa tas-servizz u l-pubbliku fil-mira tar-reklam 

u l-kontenut għandhom ikunu parti mill-kriterji biex jiġi ddeterminat jew ikkontestat 

il-"pajjiż ta' oriġini" ta' servizz tal-midja awdjoviżiva;" 

 
§ 64 

l-ewwel parti "Jemmen li kulħadd, inklużi l-fornituri ta' pjattaformi tal-midja awdjoviżiva online u 

l-interfaċċji tal-utenti, għandhom ikunu soġġetti għad-Direttiva AVMS safejn huwa 

kkonċernat servizz tal-midja awdjoviżiva;" 

it-tieni parti "jenfasizza l-importanza ta' regoli mmirati lejn it-titjib fis-sitwazzjoni biex jinstab 

kontenut legali u informazzjoni sabiex jissaħħu l-libertà, il-pluraliżmu u r-riċerka 

indipendenti tal-midja, u biex jiġi ggarantit il-prinċipju ta' nondiskriminazzjoni, billi 

jiġu salvagwardjati d-diversità lingwistika u kulturali; jenfasizza li biex tiġi żgurata 

l-idea tat-traċċabbiltà ta' kontenut awdjoviżiv ta' interess pubbliku, l-Istati Membri 

jistgħu jintroduċu regoli speċifiċi li għandhom l-għan li jippreservaw id-diversità 

kulturali u lingwistika u l-varjetà ta' informazzjoni, opinjonijiet u midja, il-

protezzjoni tat-tfal, taż-żgħażagħ u tal-minoranzi u l-protezzjoni tal-konsumaturi 

b'mod ġenerali; jitlob li jittieħdu miżuri biex jiġi żgurat li servizzi tal-midja 

awdjoviżiva jkunu aċċessibbli għal persuni vulnerabbli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni 

tistimula l-offerta legali ta' kontenut tal-midja awdjoviżiva billi tiffavorixxi 

xogħlijiet indipendenti Ewropej;" 
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§ 81 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-politiki tal-impjieg u dawk soċjali 

jkunu tajbin għall-iskop tal-innovazzjoni diġitali, l-intraprenditorija, u t-tkabbir tal-

ekonomija kollaborattiva u l-potenzjal tagħha għal aktar forom flessibbli ta' impjieg, 

billi jidentifikaw forom ġodda ta' impjiegi u jivvalutaw il-ħtieġa għall-

modernizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni soċjali u tax-xogħol" 

it-tieni parti "sabiex id-drittijiet eżistenti tal-impjieg u l-iskemi ta' servizzi soċjali jkunu jistgħu 

wkoll jinżammu fid-dinja diġitali tax-xogħol;" 

it-tielet parti "jenfasizza li l-għoti ta' sigurtà soċjali hija l-kompetenza ta' Stat Membru; jitlob lill-

Kummissjoni tidentifika u tiffaċilita l-iskambji tal-aħjar prattiki fl-UE f'dawn l-

oqsma u fil-livell internazzjonali;" 

 
§ 89 

l-ewwel parti "Iqis li l-fornituri tas-softwer għandhom iħeġġu aħjar il-vantaġġi ta' softwer "open 

source" u l-aġġornamenti ta' softwer relatati mas-sigurtà għall-utenti;"  

ħlief għall-kliem "ta' softwer "open source" u" 

it-tieni parti "ta' softwer "open source" u" 

it-tielet parti "jistieden lill-Kummissjoni tesplora programm ta' żvelar tal-vulnerabbiltà koordinata 

madwar l-UE kollha, inkluża t-tiswija ta' vulnerabbiltajiet tas-softwer magħrufa, 

bħala rimedju kontra l-abbuż ta' vulnerabbiltajiet tas-softwer u ksur fis-sigurtà u fid-

data personali;" 

 
PPE: 

§ 119 

l-ewwel parti "Jilqa' t-twaqqif tal-gran koalizzjoni għall-impjiegi diġitali fil-livell Ewropew, 

jinkoraġġixxi n-negozji biex jingħaqdu u jħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni attiva tal-SMEs;" 

it-tieni parti "jilqa' l-kunsiderazzjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-kostruzzjoni ta' sistemi 

ta' ħżin ġodda ta' għarfien għas-settur pubbliku permezz ta' teknoloġiji tal-cloud kif 

ukoll permezz ta' servizzi ta' estrazzjoni tat-test u tad-data li jkunu ċertifikati u sikuri 

skont il-liġi dwar il-protezzjoni tad-data. huwa tal-fehma li l-użu ta' dawn it-

teknoloġiji jitlob sforzi għal taħriġ speċjali fil-professjonijiet tal-librerija, l-arkivjar u 

d-dokumentar; jitlob sabiex il-forom diġitali ta' xogħol kollaborattiv u l-

komunikazzjoni – bl-użu u l-iżvilupp ta' liċenzji CC – jiġu mgħallma u applikati lil 

hinn mill-fruntieri nazzjonali u lingwistiċi fl-edukazzjoni u t-taħriġ, u fi 

stabbilimenti pubbliċi ta' riċerka, u jiġu promossi fi proċeduri ta' akkwist pubbliku;" 

it-tielet parti "jinnota r-rwol vitali tat-taħriġ duwali;" 

 
ALDE: 

§ 16 

l-ewwel parti "Iqis li l-proposti tal-Kummissjoni għal regoli dwar il-kuntratti transkonfinali għall-

konsumaturi u n-negozji għandhom jevitaw ir-riskju ta’ disparità li qiegħda dejjem 

tikber bejn l-istandards legali applikabbli għax-xiri online u offline, u jemmen li 

bejgħ online u offline għandu jkun ittrattat b’mod koerenti u ttrattat b’mod ugwali 

abbażi tal-livell għoli eżistenti ta’ protezzjoni tal-konsumatur, peress li l-istandards 

legali differenti jistgħu jitqiesu mill-konsumaturi bħala ċaħda tad-drittijiet tagħhom; 

jinsisti li kwalunkwe proposta ġdida għandha tirrispetta l-Artikolu 6 tar-Regolament 

Ruma I," 

it-tieni parti "u jirrimarka li l-Kummissjoni qed tippjana REFIT tal-acquis tal-konsumaturi kollu 

għall-2016; jistieden lill-Kummissjoni, f’dan il-kuntest, biex tikkunsidra jekk il-

proposta ppjanata tal-Kummissjoni għal prodotti tanġibbli għandhiex titniedi fl-

istess żmien tar-REFIT;" 
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§ 35 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "lil xi Stat Membru partikolari" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 71 

l-ewwel parti "Japprezza l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tanalizza r-rwol ta' pjattaformi online fl-

Ekonomija Diġitali bħala parti mill-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali, minħabba li 

din se taffettwa bosta proposti leġiżlattivi li jmiss; jemmen li l-analiżi għandha sservi 

biex tidentifika problemi kkonfermati u definiti sew fi ħdan oqsma speċifiċi tan-

negozju u nuqqasijiet possibbli f'termini ta' protezzjoni tal-konsumatur, u li ssir 

distinzjoni bejn is-servizzi online u l-fornituri tas-servizzi online" 

it-tieni parti "jenfasizza li l-pjattaformi li jittrattaw oġġetti kulturali, speċjalment tal-mezzi tax-

xandir awdjoviżivi, iridu jiġu trattati b'mod speċifiku li jirrispetta l-Konvenzjoni tal-

UNESCO dwar il-protezzjoni u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet 

kulturali;" 

 
S&D: 

§ 31 

l-ewwel parti "Iqis li jinħtieġu azzjonijiet ambizzjużi u mmirati biex jitjieb l-aċċess għall-prodotti 

u s-servizzi, b’mod partikolari billi jintemmu l-prattiki ta’ mblukkar ġeografiku 

mhux ġustifikat u d-diskriminazzjoni inġusta fil-prezz ibbażati fuq il-pożizzjoni 

ġeografika jew in-nazzjonalità, li sikwit ikollhom l-effett tal-bini ta’ monopolji" 

it-tieni parti "u li l-konsumaturi jduru għal kontenut illegali;" 

 
§ 73 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "tajbin għall-futur u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 82 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jingħata appoġġ għal sħubijiet pubbliċi-privati, u d-

djalogu bejn entitajiet pubbliċi u privati, f'konformità mal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-

UE;" (it-3 inċiż) 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 87 

l-ewwel parti "Iqis li, sabiex ikunu żgurati l-fiduċja u s-sigurtà fis-servizzi diġitali, fit-teknoloġiji 

mmexxija mid-data u s-sistemi ta' ħlas, l-infrastruttura kritika u n-netwerks online, 

fejn aktar riżorsi huma meħtieġa" 

it-tieni parti "kif ukoll il-kooperazzjoni bejn l-industrija taċ-ċibersigurtà Ewropea, is-settur 

pubbliku u dak privat, b'mod partikolari permezz ta' kooperazzjoni ta' riċerka inkluż 

Orizzont 2020, u s-sħubijiet pubbliċi-privati; jappoġġja l-iskambju ta' prattiki tajba 

tal-Istati Membri fil-PPPs f'dan il-qasam;" 

 
§ 92 

l-ewwel parti "Ifakkar li għodod bħalma huwa l-kriptaġġ huma utli għaċ-ċittadini u n-negozji 

bħala mezz biex jiġu żgurati l-privatezza u tal-inqas livell bażiku ta' komunikazzjoni 

dwar is-sigurtà;" 

it-tieni parti "jikkundanna l-fatt li dan jista' jintuża wkoll għal skopijiet kriminali;" 
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EFDD: 

§ 34 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "tidentifika u tiddefinixxi gruppi ta' każijiet konċiżi ta' 

diskriminazzjoni ġustifikata skont l-Artikolu 20(2) tad-Direttiva dwar is-Servizzi 

sabiex" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 53 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza ta' implimentazzjoni b'suċċess tal-FEIS biex jiġu 

mmassimizzati l-investimenti billi jiffukaw fuq proġetti bi profil ta' riskju ogħla, 

jagħtu spinta lill-irkupru ekonomiku, jistimulaw it-tkabbir u jinċentivizzaw l-

investimenti privati, b'mod partikolari l-mikrofinanzjament u l-kapital ta' riskju biex 

jiġu appoġġjati kumpaniji innovattivi fi stadji differenti ta' finanzjament tal-iżvilupp 

tagħhom;" 

it-tieni parti "jenfasizza, f'każijiet ta' falliment tas-suq, dwar l-importanza li jiġu sfruttati bis-sħiħ 

il-fondi pubbliċi diġà disponibbli għal investimenti diġitali, li jippermetti sinerġiji 

bejn programmi tal-UE bħal Orizzont 2020, il-KEF, fondi strutturali rilevanti oħra u 

strumenti oħra, inklużi proġetti bbażati fuq il-komunità u l-għajnuna mill-Istat 

f'konformità mal-linji gwida ta' għajnuna mill-Istat, sabiex jiġu promossi netwerks 

WLAN pubbliċi f'muniċipalitajiet ikbar u iżgħar, peress li dan wera li huwa 

indispensabbli għall-integrazzjoni reġjonali, soċjali u kulturali kif ukoll għall-

edukazzjoni;" 

minbarra l-kliem "f'każijiet ta' falliment tas-suq" 

it-tielet parti "f'każijiet ta' falliment tas-suq2 

 
§ 62 

l-ewwel parti "Jenfasizza n-natura duwali tal-midja awdjoviżiva bħala riżorsa soċjali, kulturali u 

ekonomika; josserva li l-ħtieġa għal regolamentazzjoni tal-midja Ewropea futura tiġi 

mill-ħtieġa li tiżgura u tippromwovi d-diversità ta' midja awdjoviżiva u li 

tistabbilixxi standards għoljin għall-protezzjoni tal-minuri u l-konsumaturi u d-data 

personali, kundizzjonijiet ġusti ta' kompetizzjoni" 

it-tieni parti "u flessibbiltà akbar fir-rigward ta' regoli ta' komunikazzjoni kummerċjali u 

kwantitattivi;" 

 


