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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 

 



P8_PV(2016)10-06(VOT)_MT.doc 2 PE 590.297 

1. Rwanda: il-każ ta' Victoire Ingabire 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-

1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1061/2016  

(PPE, S&D, ECR, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1061/2016  EFDD  ↓  

B8-1064/2016  ECR  ↓  

B8-1065/2016  PPE  ↓  

B8-1066/2016  S&D  ↓  

B8-1073/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1075/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Kwistjonijiet varji 

Il-Grupp ALDE rtira l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu B8-1076/2016. 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1064/2016. 

Hugues Bayet u Marc Tarabella (Grupp S&D) irtiraw il-firma tagħhom mill-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1061/2016. 
 

 

2. Sudan 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-

1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1062/2016  

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

§ 6 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa H 1 GUE/NGL VSI - 142, 451, 9 

Wara l-premessa I 2 GUE/NGL  -  

Premessa J § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1062/2016  EFDD  ↓  

B8-1067/2016  PPE  ↓  

B8-1070/2016  S&D  ↓  

B8-1071/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1074/2016  ECR  ↓  

B8-1078/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1080/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: Emenda 1 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: Premessa J 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "(ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo, iċ-Chad, l-

Afrika t'Isfel, l-Uganda u l-Djibouti)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 16 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri kkonċernati sabiex b'hekk jiżguraw 

trasparenza sħiħa dwar il-proġett "ġestjoni aħjar tal-migrazzjoni" mas-Sudan," 

it-tieni parti "inklużi l-attivitajiet kollha ppjanati u l-benefiċjarji tal-UE u l-finanzjament 

nazzjonali, u biex iħejju rapport komprensiv dwar iż-żjara ta' delegazzjoni teknika 

tal-UE lejn is-Sudan f'Mejju 2016;" 
 

Kwistjonijiet varji 

Pavel Svoboda ressaq din l-emenda orali li ġejja għall-§ 6: 

"6. Itenni li l-libertà ta' reliġjon, kuxjenza jew twemmin hija dritt tal-bniedem universali li jeħtieġ li 

jitħares kullimkien u għal kulħadd; jitlob li l-Gvern Sudaniż jirrevoka kwalunkwe dispożizzjoni 

ġuridika li tippenalizza jew tiddiskrimina kontra individwi minħabba t-twemmin reliġjuż tagħhom, 

speċjalment fil-każ tal-apostasija u speċjalment fir-rigward tal-ħaddiem Ċek tal-organizzazzjoni 

Christian Aid Petr Jašek, il-pastors Sudaniżi Hassan Abduraheem Kodi Taour, Kuwa Shamal u l-

istudent gradwat mid-Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla;" 

 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1074/2016. 
 

 

3. Tajlandja, b'mod partikolari l-każ ta' Andy Hall 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016, B8-1077/2016, B8-
1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1068/2016  

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

§ 11 1 GUE/NGL VSI - 253, 341, 18 

2 GUE/NGL VSI - 271, 327, 8 

Wara l-§ 11 3 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI + 281, 262, 65 

2/VSI - 271, 304, 34 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1068/2016  EFDD  ↓  

B8-1069/2016  PPE  ↓  

B8-1072/2016  S&D  ↓  

B8-1077/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1079/2016  ALDE  ↓  

B8-1081/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1082/2016  ECR  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 1, 2, 3 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

emenda 3 

l-ewwel parti "Jemmen bil-qawwi li l-kumpaniji għandhom jinżammu responsabbli għal 

kwalunkwe ħsara ambjentali u għal kwalunkwe abbuż tad-drittijiet tal-bniedem li 

jkunu responsabbli għalihom, u li l-UE u l-Istati Membri għandhom jiddefendu dan 

bħala prinċipju bażiku;" 

it-tieni parti "jistieden lill-partijiet kollha jieħdu sehem attiv fit-tieni sessjoni li ġejja dalwaqt tal-

Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv tan-NU dwar strument internazzjonali 

ġuridikament vinkolanti għall-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi oħra 

b'rabta mad-drittijiet tal-bniedem;" 
 

Kwistjonijiet varji 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1082/2016. 
 

 

4. Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1060/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1060/2016  

(Kumitat ECON) 

Wara l-premessa D 1 GUE/NGL VSI - 100, 446, 68 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 1 
 

 

5. Sitwazzjoni fis-Sirja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1089/2016, B8-1090/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1089/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 6 1 ENF VSI - 113, 420, 76 

2 ENF VSI - 104, 454, 41 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 508, 50, 56 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1090/2016  GUE/NGL  ↓  
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ALDE: votazzjoni finali 

ENF: emendi 1, 2 

GUE/NGL: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u b'mod speċjali lir-Russja u lir-reġim ta' Assad," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "lill-parteċipanti kollha fil-Grupp Internazzjonali ta' 

Appoġġ għas-Sirja" u "jappoġġja bis-sħiħ l-isforzi tal-Mibgħut Speċjali tan-NU, 

Staffan de Mistura, f'dan ir-rigward;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 6 

l-ewwel parti "Jitlob li r-RGħ/VP iġġedded l-isforzi lejn strateġija komuni tal-UE rigward is-Sirja, 

li jkollha l-għan li tiffaċilita soluzzjoni politika fis-Sirja, u tinkludi għodod ta' 

monitoraġġ u infurzar sabiex issaħħaħ ir-rispett għall-ftehimiet u għall-obbligi" 

it-tieni parti "stabbiliti fil-qafas tal-Grupp Internazzjonali ta' Appoġġ għas-Sirja;" 
 

 

6. Konferenza tan-NU 2016 dwar it-Tibdil fil-Klima f'Marrakech, il-Marokk 

(COP22) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1043/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1043/2016  

(Kumitat ENVI) 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 315, 296, 2 

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 9 9 PPE  +  

§ 12 7 Verts/ALE  +  

§ 18 § test oriġinali Vsep +  

§ 22 2 GUE/NGL VSI - 131, 466, 21 

§ test oriġinali Vsep +  

§ 23 10 PPE  -  

§ 24 11 PPE VE + 418, 191, 6 

Wara l-§ 24 1 S&D  +  

3 GUE/NGL  -  

§ 25 § test oriġinali Vsep +  

§ 28 12 PPE  +  

§ 46 4 GUE/NGL Vmaq   

1 +  

2/VE - 292, 317, 8 

3 -  

13 PPE VE - 250, 349, 13 

Wara l-§ 46 5 GUE/NGL VSI - 138, 474, 1 

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vsep -  

§ 62 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 533, 80, 5 

2/VSI + 489, 112, 10 

3/VSI + 491, 116, 7 

4/VSI + 427, 170, 18 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

5/VSI + 317, 292, 8 

6/VSI + 495, 117, 7 

§ 63 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 65 § test oriġinali VSI + 491, 115, 10 

§ 66 14 PPE VE - 299, 312, 7 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 316, 288, 10 

§ 69 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-

kunsiderazzjoni 14 

8 PPE  +  

Wara l-premessa A 6 Verts/ALE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 467, 94, 55 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: §§ 62, 65, 66 (it-2 parti) 

GUE/NGL: emendi 2 u 5 

ALDE: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 18, 55, 69 

GUE/NGL: § 22 

PPE: § 18, 25 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ifakkar li l-emissjonijiet globali għandhom jiġu 

eliminati b'mod gradwali sal-2050 jew ftit wara;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 54 

l-ewwel parti "Jappella għal rikonoxximent serju tal-kwistjoni tar-rifuġjati minħabba l-klima u l-

ambitu tagħha, li tirriżulta minn diżastri tal-klima kkawżati mit-tisħin globali;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib li, bejn l-2008 u l-2013, 166 miljun ruħ kellhom iħallu djarhom 

minħabba għargħar, maltempati tar-riħ, terremoti jew diżastri oħrajn; jiġbed 

attenzjoni partikolari għall-fatt li l-iżviluppi relatati mal-klima f'partijiet tal-Afrika u 

tal-Lvant Nofsani jistgħu jikkontribwixxu għal instabbiltà politika, diffikultà 

ekonomika u intensifikazzjoni tal-kriżi tar-rifuġjati fil-Mediterran;" 

 
§ 63 

l-ewwel parti "Jilqa' l-impenn tal-Ftehim ta' Pariġi sabiex il-flussi finanzjarji kollha jkunu 

konsistenti mal-iżvilupp b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u reżiljenti 

għall-klima;" 

it-tieni parti "iqis li dan jirrikjedi li l-UE tindirizza b'mod urġenti l-flussi finanzjarji għall-fjuwils 

fossili u l-infrastruttura li tuża ħafna karbonju;" 

 
§ 66 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-allokazzjoni ta' dħul ta' kwoti tal-emissjonijiet għal 

investimenti relatati mal-klima, kif ukoll id-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju tal-

fjuwils tat-trasport internazzjonali;  jitlob, barra minn hekk, għal użu parzjali tas-

sussidji tal-biedja biex ikunu garantiti l-investimenti għall-produzzjoni u l-użu tal-

enerġija rinnovabbli fl-azjendi agrikoli;" u "inkluża l-eliminazzjoni gradwali tal-

krediti għall-esportazzjoni għall-investimenti fil-qasam tal-fjuwils fossili;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "partikolarment lil dawk tal-UE," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE, S&D: 

emenda 4 

l-ewwel parti Żieda tal-kliem: "inklużi l-impriżi żgħar u ta' daqs medju," 

it-tieni parti Tħassir tal-kliem: "u li jiġi żgurat l-involviment tagħhom fl-ippjanar u fl-

implimentazzjoni ta' azzjonijiet klimatiċi" 

it-tielet parti Żieda tal-kliem: "u fi proġetti" u ", għalkemm din il-lista għandha bżonn tkun 

riveduta skont standards u kriterji sostenibbli, kif jesiġu bosta atturi tas-soċjetà 

ċivili;" 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 62 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "sorsi addizzjonali", "inkluż l-introduzzjoni ta' taxxa fuq 

it-tranżazzjonijiet finanzjarji, jitwarrbu xi kwoti ta' emissjonijiet tal-iskema tal-UE 

għan-negozjar ta' emissjonijiet fil-perjodu 2021-2030 u l-allokazzjoni ta' dħul minn 

miżuri internazzjonali u tal-UE dwar l-emissjonijiet mit-trasport bl-ajru u 

marittumu" u "għall-finanzjament internazzjonali għall-klima u" 

it-tieni parti "sorsi addizzjonali" 

it-tielet parti "inkluż" 

ir-raba' parti "l-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji" 

il-ħames parti "jitwarrbu xi kwoti ta' emissjonijiet tal-iskema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet 

fil-perjodu 2021-2030 u l-allokazzjoni ta' dħul minn miżuri internazzjonali u tal-UE 

dwar l-emissjonijiet mit-trasport bl-ajru u marittumu" 

is-sitt parti "għall-finanzjament internazzjonali għall-klima u" 
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7. L-implimentazzjoni tar-Regolament dwar Materjali li jiġu f'Kuntatt mal-Ikel 

Rapport: Christel Schaldemose (A8-0237/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 4 ENF VSI - 72, 522, 20 

§ 5 5 ENF VSI - 61, 538, 14 

§ 15 6 ENF VSI - 69, 506, 36 

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 32 9 + minn 

40 Membru 

VSI + 346, 239, 29 

§ 34 7 ENF VSI - 69, 497, 43 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 40 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-premessa F 1 ENF VSI - 40, 561, 12 

Premessa I 2 ENF VSI - 46, 538, 22 

Premessa N 3 ENF VSI - 58, 515, 31 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 559, 31, 26 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 9 

ENF: emendi 1-7 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 40 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 30 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jisħaq fuq il-fatt li, sabiex tiżgura l-esklużjoni ta' 

kwalunkwe periklu għas-saħħa pubblika, jeħtieġ li l-Kummissjoni perjodikament 

tinforma u taġġorna lill-Parlament u lill-Kunsill jekk ċerti sustanzi ta' tħassib (bħall-

SVHC, is-CMR, is-sustanzi kimiċi bijoakkumulattivi jew ċerti kategoriji ta' sustanzi 

kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali) li jkunu pprojbiti jew ikunu ġew eliminati 

gradwalment taħt ir-Regolament REACH jew taħt kwalunkwe leġiżlazzjoni oħra 

jkunu għadhom qed jintużaw fil-materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 31 

l-ewwel parti "Jinnota l-pubblikazzjoni mill-Kummissjoni nhar il-15 ta' Ġunju 2016 tal-kriterji 

xjentifiċi biex jiġu stabbiliti l-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali tas-

sustanzi attivi li jintużaw fil-prodotti bijoċidali u l-prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti;" 

it-tieni parti "jissottolinja, madankollu, il-ħtieġa ta' kriterji orizzontali għall-prodotti kollha, 

inklużi l-materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel, u jappella lill-Kummissjoni 

biex tippreżenta kriterji ta' dan it-tip mingħajr dewmien; jappella biex dawn il-

kriterji, ladarba jidħlu fis-seħħ, jiġu kkunsidrati fil-proċedura ta' valutazzjoni tar-

riskji fir-rigward tal-materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

l-ewwel parti "Jissottolinja li l-materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel huma sors importanti 

ta' esponiment uman għal sustanzi kimiċi ta' tħassib," 

it-tieni parti "inkluż l-komposti perfluworurati u s-sustanzi kimiċi li jfixklu s-sistema endokrinali 

bħall-ftalati u l-bisfenoli, li ġew assoċjati ma' mard kroniku, kif ukoll ma' problemi 

riproduttivi, taqlib metaboliku, allerġiji u problemi fl-iżvilupp newroloġiku;" 

it-tielet parti "jinnota li l-migrazzjoni ta' tali sustanzi kimiċi hi ta' tħassib partikolari fil-materjali u 

l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel minħabba l-potenzjal tagħhom li jikkawżaw ħsara 

anke f'dożi estremament żgħar;" 

 
§ 34 

l-ewwel parti "Jappoġġa l-inizjattivi ta' riċerka u innovazzjoni intenzjonati biex jiġu żviluppati 

sustanzi ġodda biex jintużaw fil-materjali u l-oġġetti li jiġu f'kuntatt mal-ikel, u li 

ġiet ipprovata s-sikurezza tagħhom fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem;" 

it-tieni parti "jisħaq fuq il-fatt li, madankollu, għalissa kwalunkwe alternattiva aktar sikura ma 

għandhiex tinkludi l-Bisfenol S (BPS) bħala sostitut għall-BPA peress li l-BPS jista' 

jkollu profil tossikoloġiku simili għal dak tal-BPA;" 
 

Kwistjonijiet varji 

L-emenda 8 ma tikkonċernax il-verżjonijiet lingwistiċi kollha u għalhekk ma tressqitx għall-votazzjoni 

(Artikolu 170(1)(d) tar-Regoli ta' Proċedura). 
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8. Rapport Annwali 2014 dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-

Unjoni 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0262/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 595, 11, 7 

2/VSI + 500, 53, 56 

3/VSI + 513, 41, 51 

§ 10 § test oriġinali VSI + 464, 70, 78 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 490, 61, 57 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: §§ 8, 10 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 8 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-impatt ta' applikazzjoni effikaċi tad-dritt tal-UE fuq 

it-tisħiħ tal-kredibilità tal-istituzzjonijiet tal-UE; japprezza l-importanza mogħtija fir-

rapport annwali tal-Kummissjoni lill-petizzjonijiet imressqa minn ċittadini, negozji u 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, dritt fundamentali stabbilit fit-Trattat ta' 

Lisbona, li jikkostitwixxi element importanti taċ-ċittadinanza Ewropea u mezz 

sekondarju importanti ta' monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, u ta' 

identifikazzjoni ta' lakuni possibbli f'dan id-dritt permezz tal-espressjoni diretta taċ-

ċittadini tal-fehmiet u l-esperjenzi tagħhom, flimkien" 

it-tieni parti "l-impatt ta' applikazzjoni effikaċi tad-dritt tal-UE fuq it-tisħiħ tal-kredibilità tal-

istituzzjonijiet tal-UE; japprezza l-importanza mogħtija fir-rapport annwali tal-

Kummissjoni lill-petizzjonijiet imressqa minn ċittadini, negozji u organizzazzjonijiet 

tas-soċjetà ċivili, dritt fundamentali stabbilit fit-Trattat ta' Lisbona, li jikkostitwixxi 

element importanti taċ-ċittadinanza Ewropea u mezz sekondarju importanti ta' 

monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE, u ta' identifikazzjoni ta' lakuni 

possibbli f'dan id-dritt permezz tal-espressjoni diretta taċ-ċittadini tal-fehmiet u l-

esperjenzi tagħhom," 

it-tielet parti "flimkien" 
 

 

9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' 

qamħirrum ġenetikament modifikat Bt11 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1083/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1083/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 386, 190, 35 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: L-introduzzjoni fis-suq ta' żerriegħa ta' 

qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1085/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1085/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 375, 193, 36 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għaż-żerriegħa 

ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1086/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1086/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 371, 189, 40 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
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12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: It-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għall-prodotti 

ta' qamħirrum ġenetikament modifikat MON 810 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1084/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1084/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 372, 181, 46 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

13. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106:  L-introduzzjoni fis-suq ta' qoton 

ġenetikament modifikat 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-1088/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1088/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 384, 168, 39 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 

 


