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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. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill 

It-tieni rapport: Ryszard Czarnecki (A8-0271/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni li tiġi rifjutata l-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni  

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni  

(it-test kollu) 

VSI + 615, 0, 1 

 

Ara l-Anness V, Artikolu 5(2), punt b tar-Regoli ta' Proċedura. 
 

 

2. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC 

It-tieni rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0264/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni  

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni  

(it-test kollu) 

VSI + 501, 107, 17 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(2), punt a tar-Regoli ta' Proċedura). 
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3. Kwittanza 2014: L-impriża konġunta ARTEMIS 

It-tieni rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0276/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni  

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 498, 108, 18 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(2), punt a tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

Varji 

Erratum: il-verżjonijiet lingwistiċi kollha ħlief BG, IT, PT u SV. 
 

 

4. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-

fużjoni 

It-tieni rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0275/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni  

(it-test kollu) 

VE + 436, 170, 15 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni  

(it-test kollu) 

VSI + 441, 166, 19 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(2), punt a tar-Regoli ta' Proċedura). 
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5. Is-sitwazzjoni fit-Tramuntana tal-Iraq/Mosul 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1159/2016, B8-1160/2016, B8-1161/2016, B8-1164/2016, B8-

1165/2016, B8-1166/2016, B8-1169/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1159/2016  

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

§ 3 1 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 2 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali VSI + 499, 105, 21 

§ 23 § test oriġinali VSI + 600, 0, 21 

premessa B 4 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 488, 11, 128 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1159/2016  ECR  ↓  

B8-1160/2016  EFDD  ↓  

B8-1161/2016  S&D  ↓  

B8-1164/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1165/2016  ALDE  ↓  

B8-1166/2016  PPE  ↓  

B8-1169/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: § 17 

ENF: § 23 

Verts/ALE: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: § 17 
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6. Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fit-Turkija 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1158/2016, B8-1162/2016, B8-1163/2016, B8-1167/2016, B8-
1168/2016, B8-1170/2016, B8-1171/2016, B8-1172/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ta' grupp politiku 

B8-1158/2016  ENF VSI - 83, 537, 2 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1162/2016  

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

Wara l-§ 7 2 ENF  -  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 9 3 ENF VSI - 93, 518, 12 

Wara l-premessa E 1 ENF  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1162/2016  EFDD  ↓  

B8-1163/2016  S&D  ↓  

B8-1167/2016  ECR  ↓  

B8-1168/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1170/2016  ALDE  ↓  

B8-1171/2016  PPE  ↓  

B8-1172/2016  Verts/ALE  ↓  
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: B8-1158/2016  

RC-B8-1162/2016: emenda 3 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jenfasizza li t-Turkija qed tiffaċċja theddida reali mit-terroriżmu; itenni, 

madankollu, li l-leġiżlazzjoni Torka kontra t-terroriżmu, li hija definita b'mod wiesa', 

m'għandhiex tintuża biex tikkastiga lill-ġurnalisti talli jeżerċitaw id-dritt tagħhom 

għal-libertà tal-espressjoni;" 

it-tieni parti "jitlob b'urġenza li jiġu implimentati r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' 

Venezja ta' Marzu 2016 u r-riforma tal-leġiżlazzjoni kontra t-terroriżmu;" apparti l-

kliem: "r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja ta' Marzu 2016 u" 

it-tielet parti "r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja ta' Marzu 2016 u" 

 
§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

Varji 

Ruža Tomašić u Beatrix von Storch (Grupp EFDD) huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1162/2016.  

Mario Borghezio (Grupp ENF) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-1158/2016. 
 

 

7. Is-sigurtà nukleari u n-nonproliferazzjoni 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1120/2016, B8-1122/2016, B8-1125/2016, B8-1129/2016, B8-
1130/2016, B8-1131/2016, B8-1132/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ta' grupp politiku 

B8-1120/2016  ECR  -  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1122/2016  

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

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 354, 265, 4 

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 4 1 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI - 189, 418, 16 

2/VSI - 156, 436, 25 

Wara l-§ 5 2 GUE/NGL VSI - 185, 410, 27 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 347, 266, 8 

3 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 13 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 13 3 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI - 159, 432, 30 

2/VSI - 129, 456, 30 

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ċitazzjoni 10 § test oriġinali Vsep +  

Ċitazzjoni 11 § test oriġinali Vsep +  

Premessa B § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa D § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa H § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa M § test oriġinali Vsep +  

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa P § test oriġinali Vsep +  

Premessa Q § test oriġinali Vsep +  

Premessa T § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 280, 239, 101 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 415, 124, 74 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1122/2016  PPE  ↓  

B8-1125/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1129/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1130/2016  EFDD  ↓  

B8-1131/2016  S&D  ↓  

B8-1132/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 1, 2, 3 

ECR: Votazzjoni finali (RC-B8-1122/2016) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 2 

S&D: premessa T 

ECR: ċitazzjonijiet 10, 11, premessa M, §§ 13, 14 

GUE/NGL: § 4 

EFDD: premessi P, Q, § 4 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

Premessa B 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħall-Federazzjoni Russa u l-Istati Uniti, u l-Indja u l-

Pakistan" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa D 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-Istati Uniti, ir-Russja, ir-Renju Unit, Franza, iċ-Ċina, 

l-Indja, il-Pakistan, l-Iżrael u r-Repubblika Demokratika tal-Poplu tal-Korea 

(RDPK)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 



P8_PV-PROV(2016)10-27(VOT)_MT.doc 10 PE 593.071 

Premessa H 

l-ewwel parti "billi hemm ukoll il-ħtieġa li jissaħħu l-objettivi ta' nonproliferazzjoni u diżarm 

ewlenin tat-tliet pilastri tat-TNP, jiġifieri n-nonproliferazzjoni, id-diżarm u l-

kooperazzjoni dwar l-użu paċifiku tal-enerġija nukleari;" 

it-tieni parti "billi l-istati li għandhom armi nukleari u li huma firmatarji tat-TNP qegħdin 

jimmodernizzaw u jsaħħu l-arsenali ta' armi nukleari tagħhom u qegħdin idewmu t-

teħid ta' azzjoni biex inaqqsu u jeliminaw l-arsenali nukleari tagħhom u biex inaqqsu 

l-aderenza tagħhom għal duttrina militari ta' deterrent nukleari;" 

 
§ 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li jista' jwassal biex l-armi nukleari jerġgħu jintużaw 

bħala deterrent attiv u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inkluż it-tnaqqis tal-istatus operazzjonali tal-armi 

nukleari kif ukoll sabiex l-armi nukleari jitneħħew mill-istadju ta' mobilizzazzjoni u 

jinħażnu, filwaqt li jnaqqsu r-rwol tal-armi nukleari fid-duttrini militari" u "fil-pront" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 11 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-fatt li, minkejja t-tama għall-kuntrarju, l-armi nukleari qed jirritornaw 

għall-ippjanar strateġiku tal-istati li għandhom armi nukleari; jitlob li jkun hemm 

approfondiment tad-djalogu mal-istati kollha li għandhom l-armi nukleari bil-ħsieb li 

tiġi segwita aġenda komuni li jkollha l-għan li tnaqqas progressivament il-ħażna ta' 

testati nukleari;" 

it-tieni parti "jappoġġja, b'mod partikolari, il-miżuri meħuda mill-Istati Uniti u r-Russja biex 

inaqqsu l-armi nukleari skjerati tagħhom kif miftiehem fit-Trattat START il-ġdid;" 

 
GUE/NGL: 

Premessa N 

l-ewwel parti "billi l-Kunċett Strateġiku tan-NATO tal-2010 u r-Reviżjoni tal-Pożizzjoni ta' Difiża 

u Deterrenza tan-NATO tal-2012 jimpenjaw lin-NATO biex toħloq il-kundizzjonijiet 

għal dinja mingħajr armi nukleari; billi skont il-ftehimiet dwar il-kondiviżjoni 

nukleari u bilaterali tan-NATO, huwa stmat li bejn 150 u 200 bomba nukleari ta' 

medda qasira mingħajr gwida, li huma meqjusa bħala armi nukleari tattiċi jew 

substrategiċi, għadhom qed jiġu skjerati f'ħames stati tan-NATO li ma għandhomx 

armi nukleari (il-Belġju, il-Ġermanja, l-Italja, l-Olanda u t-Turkija)" 

it-tieni parti "u billi dawn l-armi qed jiġu skjerati bi qbil mal-politiki attwali tan-NATO;" 

 
§ 19 

l-ewwel parti "Jilqa' l-preżentazzjoni tal-Istrateġija Globali tal-UE u" 

it-tieni parti "jħeġġeġ lis-SEAE biex, bħala miżura ta' segwitu, jaġġorna u jespandi l-Istrateġija 

tal-UE tal-2003 kontra l-proliferazzjoni tal-AQM u l-Linji ta' Azzjoni Ġodda tal-

2009, filwaqt li jqis il-kwistjonijiet u l-problemi deskritti hawn fuq, bil-ħsieb li 

jagħmel l-UE forza li tixpruna t-tisħiħ u l-progress fi ftehimiet multilaterali ta' 

diżarm nukleari u nonproliferazzjoni;" 
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ENF: 

§ 7 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw it-tlaqqigħ ta' din il-konferenza fl-2017 u 

biex jipparteċipaw b'mod kostruttiv fil-proċedimenti tagħha" 

it-tieni parti "u jistieden lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli Federica Mogherini u s-Servizz 

Ewropew għall-Azzjoni Esterna biex jikkontribwixxu b'mod kostruttiv għall-

proċedimenti tal-konferenza ta' negozjati tal-2017;" 

 
emenda 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "biex iwaqqfu minnufih it-titjib kwalitattiv, l-iżvilupp, 

il-produzzjoni u l-ħżin ta' testati nukleari u tas-sistemi ta' twassil tagħhom; jistieden 

lil dawn l-istati" u "Jiddeplora l-fatt li l-istati li għandhom armi nukleari u li huma 

firmatarji tat-TNP qed jimmodernizzaw il-ħażniet tal-armamenti tagħhom u qed 

idewmu l-azzjoni biex inaqqsu jew jeliminaw il-ħażniet nukleari tagħhom u l-

aderenza ma' duttrina militari ta' deterrenza nukleari;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "iħeġġeġ b'mod partikolari lill-Gvern ta' Franza u lill-

Gvern tar-Renju Unit biex jeħilsu mill-armi nukleari tagħhom;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE, ECR: 

§ 6 

l-ewwel parti "Jilqa' t-tlestija tal-ħidma tal-Grupp ta' Ħidma miftuħ tan-NU (OEWG) li indirizza 

negozjati ta' diżarm nukleari multilaterali, skont ir-Riżoluzzjoni 70/33 tal-Assemblea 

Ġenerali tan-NU" 

it-tieni parti "jilqa' r-rakkomandazzjoni lill-Assemblea Ġenerali tan-NU li tinsab fir-rapport finali 

tal-OEWG (A/71/371) u li ġiet adottata b'appoġġ wiesa' fid-19 ta' Awwissu 2016, 

biex tlaqqa' konferenza fl-2017, miftuħa għall-Istati kollha, sabiex jiġi negozjat 

strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-armi nukleari u li jwassal għall-

eliminazzjoni totali tagħhom; jirrikonoxxi li dan ser isaħħaħ l-objettivi tan-

nonproliferazzjoni u d-diżarm u tal-obbligi inklużi fit-TNP kif ukoll jgħin biex 

jinħolqu l-kundizzjonijiet għal sigurtà globali u għal dinja mingħajr armi nukleari;" 

apparti l-kliem: "sabiex jiġi negozjat strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-

armi nukleari u li jwassal għall-eliminazzjoni totali tagħhom" 

it-tielet parti "sabiex jiġi negozjat strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-armi nukleari u li 

jwassal għall-eliminazzjoni totali tagħhom" 
 

Varji 

Louis-Joseph Manscour, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Momchil Nekov (Grupp S&D) u Javier 

Nart (Grupp ALDE) irtiraw il-firma tagħhom mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

1122/2016.  

João Ferreira, João Pimenta Lopes u Miguel Viegas (Grupp GUE/NGL) irtiraw il-firma tagħhom mill-

emenda 3. 
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8. Is-Servizz Volontarju Ewropew 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-1126/2016, B8-1127/2016, B8-1128/2016, B8-1133/2016, B8-

1134/2016, B8-1135/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-1126/2016  

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

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 295, 313, 9 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 5 PPE VE - 251, 366, 6 

§ 9 6 PPE  -  

Wara l-§ 15 3 GUE/NGL VE + 303, 241, 75 

§ 17 7 PPE  -  

Wara l-

Kunsiderazzjoni 5 

1 GUE/NGL VE + 325, 269, 28 

Wara l-Premessa D 2 GUE/NGL  +  

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 297, 313, 14 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa L 4 PPE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-1126/2016  S&D  ↓  

B8-1127/2016  PPE  ↓  

B8-1128/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1133/2016  ALDE  ↓  

B8-1134/2016  ECR  ↓  

B8-1135/2016  Verts/ALE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma "ġuridiku" u "li jirrikonoxxi l-istatus" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ta' validazzjoni konkreti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa G 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li għandhom jiġu msaħħa aktar permezz ta' qafas 

ġuridiku adegwat" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

9. L-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ 2013-2015 

Rapport: Andrea Bocskor (A8-0250/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

1 ENF  -  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 95 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 103 § test oriġinali VSI - 276, 320, 23 

Premessa K § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 332, 284, 3 

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa Q § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat 

CULT (it-test kollu) 

VSI + 432, 131, 55 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: § 103 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 95 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "speċifiċi għall-ġeneru" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa K 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "migranti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa L 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-migranti żgħażagħ" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa N 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-migranti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa P 

l-ewwel parti "billi huwa ta' importanza kruċjali li l-perspettiva tal-ġeneru tiġi inkorporata 

f'politiki dwar iż-żgħażagħ li jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi u l-isfidi speċifiċi li jħabbtu 

wiċċhom magħhom in-nisa żgħażagħ u l-bniet, fl-istadji kollha tal-proċess politiku;" 

it-tieni parti "billi fil-politika dwar iż-żgħażagħ jeħtieġ jiġu inklużi miżuri speċifiċi sensittivi 

għad-dimensjoni tal-ġeneru fi kwistjonijiet bħall-ġlieda kontra l-vjolenza fil-

konfront tan-nisa u l-bniet, l-edukazzjoni dwar is-sess u r-relazzjonijiet, u l-

edukazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi;" 

 
Premessa Q 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi ż-żgħażagħ b'diżabilità jew b'kundizzjonijiet ta' 

saħħa mentali, u ż-żgħażagħ li jidentifikaw lilhom infushom bħala LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ALDE: 

§ 16 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-komunitajiet reliġjużi" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

10. Il-PAK kif tista' ttejjeb il-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali? 

Rapport: Eric Andrieu (A8-0285/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 498, 83, 35 

2/VSI + 383, 197, 32 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 442, 148, 27 

2/VSI + 343, 221, 37 

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 10 § test oriġinali VSI + 509, 86, 13 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 483, 105, 27 

2/VSI + 335, 269, 9 

3/VSI + 558, 41, 12 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 581, 21, 6 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 298, 297, 10 

2 +  

3 -  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 -  

3 +  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 17 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 355, 246, 8 

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 21 § test oriġinali VSI + 486, 94, 26 

§ 26 § test oriġinali Vsep -  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 529, 50, 23 

2/VSI + 441, 142, 21 

§ 34 § test oriġinali VSI + 574, 27, 1 

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 284, 309, 2 

3 +  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 514, 73, 13 

2/VSI + 309, 283, 4 

3/VSI + 470, 117, 5 

4/VSI + 307, 284, 3 

5/VSI + 308, 281, 3 

§ 41 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 400, 169, 24 

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

§ 48 § test oriġinali Vmaq  erratum 

1 +  

2 +  

3/VSI + 467, 94, 32 

4/VSI + 438, 108, 41 

5/VSI - 202, 320, 71 

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 -  

5 +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 59 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 466, 45, 62 

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

§ 65 § test oriġinali Vsep -  

§ 67 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 467, 81, 22 

4 +  

§ 68 § test oriġinali Vsep -  

§ 69 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 424, 128, 5 

§ 70 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 71 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 72 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 232, 307, 15 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 75 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 252, 298, 0 

§ 77 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 291, 213, 40 

§ 78 § test oriġinali Vsep -  

§ 82 § test oriġinali Vsep -  

Premessa H § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 451, 95, 3 

3/VSI + 441, 102, 2 

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa K § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa N § test oriġinali Vsep +  

Premessa O § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa R § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

Premessa S § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1/VSI - 240, 256, 38 

2/VSI - 185, 312, 33 

Premessa U § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 177, 289, 62 

Premessa X § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AA § test oriġinali Vsep -  

Premessa AB § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AF § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa AI § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2/VE + 336, 190, 0 

3/VSI - 235, 275, 7 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 237, 201, 67 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 34 

ENF: §§ 11, 12 (it-2 parti), 21, 48 (erratum) (it-3, ir-4 u l-5 parti), 59 (it-3 parti), 67 (it-3 

parti), 77 (it-2 parti), premessi I (it-2 u t-3 parti), T, U (it-2 parti), AI (it-3 parti) 

S&D: §§ 2, 5, 10, 30, 40, premessa R 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 2, 5, 40, 60, 65, 69, 78, 82, premessa AA 

GUE/NGL: premessa N 

ALDE: §§ 2, 5, 10, 17, 26, 27, 43, 72, 77, 78, premessi H, R, T, U, AA, AB 

PPE: §§ 26, 41, 65, 68, 78, 82, premessi T, AA, AI 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 1 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri kollha biex jagħtu lill-bdiewa żgħażagħ prospetti fit-tul 

sabiex jindirizzaw id-depopolazzjoni rurali, jimplimentaw strateġija komprensiva ta' 

tiġdid ġenerazzjonali u, għal dan l-għan, biex jagħmlu użu sħiħ mill-possibilitajiet 

kollha pprovduti taħt il-PAK il-ġdida għall-appoġġ ta' bdiewa żgħażagħ u 

parteċipanti ġodda fil-biedja, inkluż minn barra l-familja, partikolarment il-miżuri 

skont il-Pilastru I u l-Pilastru II għall-għajnuna lill-bdiewa żgħażagħ, u wkoll biex 

jiffaċilitaw id-dħul ta' parteċipanti ġodda fil-biedja ta' età 'l fuq minn 40 sena fl-

istabbiliment tagħhom u fl-intraprenditorija;" 

it-tieni parti "jinnota wkoll li tali miżuri għandhom ikunu kkomplementati bid-dispożizzjonijiet u 

kompatibbli magħhom taħt politiki nazzjonali (dwar l-użu tal-art, it-tassazzjoni u s-

sigurtà soċjali, eċċ.), inkluż appoġġ skont l-Artikoli 50 u 51 tar-Regolament (UE) 

Nru 1307/2013;" 

 
§ 27 

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

it-tieni parti dan it-terminu 

 
§ 36 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 70 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "Iill-Kummissjoni Ewropea u" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa J 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ta' industriji agrikoli żgħar u tal-familja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa K 

l-ewwel parti "billi l-agrikoltura Ewropea qed tiffaċċja għadd ta' sfidi relatati mal-produzzjoni tal-

ikel u s-sigurtà, l-ambjent, il-bijodiversità, is-sostenibilità, l-enerġija u t-tibdil fil-

klima, u huwa vitali li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn is-soċjetà u l-agrikoltura, jiġu 

żviluppati soluzzjonijiet innovattivi biex jingħelbu dawn l-isfidi biex tiġi żgurata r-

reżiljenza u l-kompetittività tas-settur" 

it-tieni parti "u jiġu fformulati mill-ġdid l-objettivi ta' politika ġenwinament pubblika li hija fl-

interess ta' kulħadd, minħabba li dan huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti tal-

integrazzjoni Ewropea;" 

 
Premessa O 

l-ewwel parti "billi, għalkemm l-istudji wrew li l-pagamenti diretti permezz tal-Pilastru 1 

mhumiex qed joħolqu l-impjiegi direttament, dawn jaqdu rwol essenzjali biex 

jinżammu l-impjiegi u l-bdiewa fuq l-art;" 

it-tieni parti "billi, jekk dan l-appoġġ politiku jiġi rtirat, 30 % tal-bdiewa Ewropej se jkunu furzati 

jwaqqfu l-attivitajiet u joħorġu mis-settur agrikolu; billi dawn il-pagamenti jżommu 

l-bdiewa żgħar u ż-żoni rurali ħajjin;" 

 
Premessa T 

l-ewwel parti "billi l-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni stess dwar l-effetti tat-TTIP tinnota li 

żoni predominantement rurali ffukati fuq attivitajiet speċifiċi u b'alternattivi limitati 

huma aktar vulnerabbli;" 

it-tieni parti "billi ż-żoni rurali u l-impjiegi rurali huma mhedda miċ-ċaqliq lil hinn minn mudelli 

tradizzjonali tal-biedja li dan il-ftehim se jġib;" 

 
Premessa X 

l-ewwel parti "billi l-ħolqien tal-impjiegi fiż-żoni rurali għandu jiddaħħal fil-qafas ta' politika 

sostenibbli mfassla għal territorji speċifiċi u li tinvolvi ż-żamma u l-iżvilupp ta' 

attivitajiet agrikoli u attivitajiet marbuta indirettament mas-setturi tal-agrikoltura u l-

forestrija, kif ukoll attivitajiet rurali, li joħolqu rabtiet" 

it-tieni parti "il-partijiet interessati differenti kemm soċjalment kif ukoll f'termini ta' solidarjetà u 

titjib ambjentali;" 

 
Premessa AB 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "b'mod partikolari" u "lill-azjendi agrikoli żgħar tal-

familja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 75 

l-ewwel parti "Iqis li huwa kruċjali li l-awtoritajiet pubbliċi jintalbu joħolqu servizzi ta' estensjoni 

u s-servizzi biex jassistu l-ġestjoni tal-azjendi agrikoli f'żoni rurali, bl-għan li 

jimmodernizzaw l-agrikoltura Ewropea" 

it-tieni parti "u jwaqqfu metodi tradizzjonali li m'għadhomx jintużaw;" 
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ALDE: 

§ 3 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Istati Membri jżidu l-appoġġ tagħhom għall-azjendi agrikoli żgħar u ta' 

daqs medju, b'mod partikolari billi jsir użu akbar tal-pagament ridistributtiv;" 

it-tieni parti "jistedinhom barra minn hekk biex jagħmlu arranġamenti li jiffavorixxu n-negozji li 

huma organizzati b'mod effiċjenti u dawk li jużaw l-istrument legali ta' 

raggruppament ta' impriżi;" 

 
§ 30 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "mingħajr ma jiddgħajjef l-appoġġ tal-ewwel pilastru, li 

għandu jiġi organizzat mill-ġdid biex jiżgura, fost affarijiet oħra, li s-swieq 

jiffunzjonaw aħjar u juru stabilità akbar," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 2 

l-ewwel parti "Jinnota li l-maġġoranza kbira ta' pagamenti diretti tal-PAK qed imorru għand l-

aktar azjendi agrikoli sinjuri, bi 13 % biss tal-benefiċjarji li rċevew 74 % tan-nefqa 

tal-pagamenti diretti tal-PAK fl-2014;" 

it-tieni parti "jemmen li dan ma jikkontribwixxix għall-ħolqien tal-impjiegi fil-biedja peress li 

azjendi agrikoli żgħar jirrikjedu aktar xogħol u 53 % tal-ħaddiema fl-azjendi agrikoli 

jaħdmu f'azjendi agrikoli kklassifikati bħala ta' daqs ekonomiku żgħir;" "jitlob li 

jkun hemm tqassim aħjar tal-ħlasijiet tal-PAK lejn bdiewa żgħar;" 

 
§ 5 

l-ewwel parti "Jirrimarka li l-Istati Membri użaw b'mod estensiv il-possibilità tal-għoti ta' 

għajnuna akkoppjata, li, permezz tal-iżvilupp ta' produzzjoni u tal-faċilitazzjoni biex 

tibqa' f'post speċifiku, tiżgura l-impjiegi f'żoni żvantaġġjati, u jistieden lill-Istati 

Membri jżidu l-proporzjon ta' tali għajnuna għall-bdiewa attivi, biex dan isir aktar 

flessibbli u biex jallokaw aktar minnu għall-produzzjoni ta' aktar proteini tal-pjanti 

fl-UE, li attwalment tiddependi fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi għall-provvista 

ta' dan il-prodott bażiku;" 

it-tieni parti "jissuġġerixxi barra minn hekk li l-livell ta' pagamenti akkoppjati jistgħu jiġu 

aġġustati skont il-livell ta' impjiegi dipendenti fuq għelejjel partikolari, li jipprovdu 

aktar appoġġ għal prodotti li jeħtieġu l-akbar grupp ta' ħaddiema;" 

 
§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "diġà hija objettiv tal-PAK" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 51 

l-ewwel parti "Jenfasizza barra minn hekk li l-pagamenti diretti għandhom jibqgħu strument tal-

PAK wara l-2020, biex jappoġġjaw u jistabbilizzaw l-introjtu tal-azjendi agrikoli, u 

biex jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż li jirriżultaw mill-konformità ma' standards għolja 

tal-UE (fir-rigward tal-metodi ta' produzzjoni, u rekwiżiti ambjentali b'mod 

partikolari), u biex isostnu l-produzzjoni agrikola f'dawk ir-reġjuni li huma inqas 

favoriti;" "jirrimarka li l-pagamenti diretti għalhekk għandhom ikunu mmirati sabiex 

jiżguraw li l-biedja tkun ekonomikament stabbli, kif ukoll jiggarantixxu s-sigurtà 

alimentari u ambjentali;" 

it-tieni parti "jirrimarka, f'dan il-kuntest, li huwa importanti li r-rati ta' pagament dirett isiru 

ugwali, sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fis-suq 

uniku tal-UE, kif ukoll għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi agrikoli fil-livell tal-

UE;" 
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EFDD: 

§ 71 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u s-settur privat lokali" u "bħalma huma 

konnessjonijiet tat-trasport pubbliku u privat" 

it-tieni parti "u s-settur privat lokali" 

it-tielet parti "bħalma huma konnessjonijiet tat-trasport pubbliku u privat" 

 
ENF: 

§ 12 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u jenfasizza li l-iskemi tal-kwalità, l-indikazzjonijiet 

ġeografiċi u l-biedja organika jirrappreżentaw opportunità biex jiġi żviluppat is-

settur agroalimentari u potenzjalment jinħolqu impjiegi b'bażi rurali, u għalhekk 

għandhom mhux biss jiġu protetti imma anke żviluppati sabiex jinħolqu impjiegi 

ġodda u biex jiġu ppreservati il-kultura u l-identità reġjonali;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 77 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-integrazzjoni soċjali u ekonomika tal-ħaddiema 

migranti, inklużi ħaddiema staġjonali nisa, migranti nisa u rifuġjati nisa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tal-immaniġġjar tar-riskju", "u fil-Pilastru II", "tar-

riskju" u "u fil-Pilastru II" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 38 

l-ewwel parti "li titħalla mistrieħa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, PPE: 

§ 14 

l-ewwel parti "Jinnota li l-programmi attwali ta' żvilupp rurali huma ħafna inqas iffukati fuq 

proġetti soċjali li jiddefendu l-impjiegi minn dawk tal-perjodu ta' programmazzjoni 

preċedenti (2007-2013), minħabba l-miżuri magħżula mill-Istati Membri fil-

programmi ta' żvilupp rurali tagħhom u minħabba l-ammont iżgħar ta' finanzjament 

allokat għal miżuri relatati mal-impjieg;" 

it-tieni parti "għaldaqstant jitlob lill-Istati Membri jerġgħu jikkunsidraw l-għażliet tagħhom u 

jitlob li jkun hemm flessibilità akbar fl-implimentazzjoni tal-politika ta' żvilupp 

rurali;" apparti l-kliem "għaldaqstant jitlob lill-Istati Membri jerġgħu jikkunsidraw l-

għażliet tagħhom u" 

it-tielet parti "għaldaqstant jitlob lill-Istati Membri jerġgħu jikkunsidraw l-għażliet tagħhom u" 

 
§ 15 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "minħabba li l-livell ta' kumplessità ta' programmi ta' 

żvilupp rurali jnaqqas b'mod sinifikanti l-użu tal-fondi tal-FAEŻR u jaġixxi bħala 

brejk fuq proġetti li jwasslu għall-ħolqien ta' impjiegi," u "u finanzjarji" 

it-tieni parti "minħabba li l-livell ta' kumplessità ta' programmi ta' żvilupp rurali jnaqqas b'mod 

sinifikanti l-użu tal-fondi tal-FAEŻR u jaġixxi bħala brejk fuq proġetti li jwasslu 

għall-ħolqien ta' impjiegi," 

it-tielet parti "u finanzjarji" 
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§ 50 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "biex tikkoreġi l-effetti erratiċi tas-swieq fejn ikunu 

qegħdin ifallu, u", "sabiex jinħoloq bilanċ bejn il-provvista u d-domanda", "bl-użu, 

pereżempju, tal-għajnuna kontroċiklika, biex b'hekk il-bdiewa jkunu jistgħu 

jibbenefikaw minn prezzijiet iktar ġusti;" u "iqis li s-sehem ta' finanzjament għal 

miżuri biex jiġu stabbilizzati s-swieq agrikoli għandu jiżdied u" 

it-tieni parti "biex tikkoreġi l-effetti erratiċi tas-swieq fejn ikunu qegħdin ifallu, u" 

it-tielet parti "sabiex jinħoloq bilanċ bejn il-provvista u d-domanda" 

ir-raba' parti "bl-użu, pereżempju, tal-għajnuna kontroċiklika, biex b'hekk il-bdiewa jkunu jistgħu 

jibbenefikaw minn prezzijiet iktar ġusti;" 

il-ħames parti "iqis li s-sehem ta' finanzjament għal miżuri biex jiġu stabbilizzati s-swieq agrikoli 

għandu jiżdied u" 

 
Premessa H 

l-ewwel parti "billi l-kriżi ekonomika laqtet l-inħawi kollha tal-Ewropa, iżda l-ebda naħa ma 

ntlaqtet aktar miż-żoni rurali;" 

it-tieni parti "billi tali żoni esperjenzaw qerda mingħajr preċedent b'riżultat tal-politiki ta' 

awsterità;" 

 
Premessa R 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u li azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju li huma 

ġeneralment aktar diversifikati, innovattivi u flessibbli ħafna, spiss ikunu organizzati 

tajjeb f'termini ta' formazzjoni ta' gruppi ta' produtturi u kooperattivi u huma aktar 

inklinati li jkunu reżiljenti u li jadattaw ruħhom b'mod aktar faċli għall-effetti ta' 

kriżi, jibbenefikaw lill-komunitajiet li jinsabu fihom," 

it-tieni parti "u li azjendi agrikoli żgħar u ta' daqs medju li huma ġeneralment aktar diversifikati, 

innovattivi u flessibbli ħafna, spiss ikunu organizzati tajjeb f'termini ta' formazzjoni 

ta' gruppi ta' produtturi u kooperattivi u huma aktar inklinati li jkunu reżiljenti u li 

jadattaw ruħhom b'mod aktar faċli għall-effetti ta' kriżi, jibbenefikaw lill-

komunitajiet li jinsabu fihom," apparti l-kliem "u huma aktar inklinati li jkunu 

reżiljenti u li jadattaw ruħhom b'mod aktar faċli għall-effetti ta' kriżi," 

it-tielet parti "u huma aktar inklinati li jkunu reżiljenti u li jadattaw ruħhom b'mod aktar faċli 

għall-effetti ta' kriżi," 

 
Premessa AF 

l-ewwel parti "billi n-numru ta' varjetajiet tal-għelejjel imkabbra b'mod industrijali huwa żgħir," 

it-tieni parti "u l-varjetajiet lokali u l-mezzi biex jaqilgħu l-għixien tagħhom ġew sostitwiti minn 

mezzi industrijali;" 

it-tielet parti "billi r-razez u l-varjetajiet lokali għandhom rwol fil-preservazzjoni tal-bijodiversità 

u ż-żamma ta' għajxien tan-nies fir-reġjuni u l-produzzjoni lokali;" 

 
ALDE, PPE: 

§ 11 

l-ewwel parti "Hu tal-fehma li, sabiex jaqdu l-funzjoni tagħhom ta' xibka ta' sikurezza, il-prezzijiet 

ta' intervent għandhom jiġu aġġustati regolarment skont ix-xejriet tal-prezzijiet nett 

sabiex ikollhom impatt dirett fuq l-introjtu tal-produtturi u l-kontinwazzjoni tal-

attivitajiet tagħhom" 

it-tieni parti "kif ukoll fuq l-impjiegi" 

it-tielet parti "jitlob lill-UE tistabbilixxi għodod ta' prevenzjoni fuq l-istess linji tal-Osservatorju 

tas-Suq tal-Ħalib fis-setturi ewlenin kollha għall-monitoraġġ tas-swieq, li jgħinu 

jiggwidaw il-produzzjoni u jiżguraw rispons għall-kriżijiet permezz ta' għodod ta' 

ġestjoni tas-suq flessibbli u reattivi li jiġu attivati meta jkun meħtieġ;" 
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§ 40 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li", "huma", "ġeneralment aktar diversifikati, 

ekonomiċi u awtonomi, kif ukoll li jiġu trasferiti iktar faċilment," u "huma aktar 

effettivi f'termini ta' ħolqien ta' valur miżjud u impjiegi bbażati fit-territorju u bħala" 

it-tieni parti "li" 

it-tielet parti "huma" 

ir-raba' parti "ġeneralment aktar diversifikati, ekonomiċi u awtonomi, kif ukoll li jiġu trasferiti 

iktar faċilment," 

il-ħames parti "huma aktar effettivi f'termini ta' ħolqien ta' valur miżjud u impjiegi bbażati fit-

territorju u bħala" 

 
EFDD, Verts/ALE: 

§ 16 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 35 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "biex tadotta politika li" u "kompetittiv u" 

it-tieni parti "biex tadotta politika li" 

it-tielet parti "kompetittiv u" 

 
Premessa S 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fil-qafas ta' PAK orjentata lejn is-suq", "għodod 

regolatorji" u "tal-prezzijiet" 

it-tieni parti "fil-qafas ta' PAK orjentata lejn is-suq" 

it-tielet parti "għodod regolatorji" u "tal-prezzijiet" 

 
ECR, GUE/NGL, ALDE, PPE, ENF: 

§ 48 (erratum) 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li l-iżgurar tas-sigurtà alimentari fl-Unjoni Ewropea għandu jibqa' 

azzjoni prinċipali primarja taħt il-PAK futura" 

it-tieni parti "mingħajr ma jiġu ttraskurati s-swieq barra l-UE;" 

it-tielet parti "F'dan ir-rigward, iqis li l-ftehimiet tal-kummerċ jistgħu joħolqu riskju reali, kif 

ukoll opportunitajiet possibbli, għall-agrikoltura Ewropea, u jemmen li l-ftehimiet ta' 

kummerċ ħieles m'għandhomx iwasslu għal kompetizzjoni inġusta għall-azjendi 

agrikoli żgħar u ta' daqs medju u m'għandhomx jipperikolaw l-ekonomiji lokali u l-

impjiegi;" apparti l-kliem" 

ir-raba' parti "kif ukoll opportunitajiet possibbli" 

il-ħames parti "f'dan ir-rigward, iqis li l-ftehimiet kummerċjali bħat-TTIP, is-CETA u l-Ftehim 

Kummerċjali bejn l-UE u l-Mercosur jirrappreżentaw theddida sinifikanti għall-

agrikoltura Ewropea u s-swieq tax-xogħol u se jaħdmu kontra politiki mmirati li 

jistimolaw il-produzzjoni lokali u l-appoġġ għall-għajxien agrikolu;" 
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ECR, ENF: 

§ 59 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li, fil-ġejjieni, hemm bżonn li jkomplu jiġu żviluppati s-sistemi tal-

ikel ta' kwalità għolja, ibbażat fit-territorju li jfornu l-prodotti tal-ikel mhux 

maħduma jew ipproċessati billi jiġu promossi r-responsabilità individwali u l-

involviment tal-partijiet interessati - jew miġbura flimkien bħala produtturi, 

proċessuri, distributuri u konsumaturi jew bħala komunitajiet ta' produtturi u 

konsumaturi, jew inkella billi jinġabru l-operaturi ekonomiċi kollha fis-settur 

agroalimentari u dak tat-turiżmu alimentari - f'attivitajiet kwalitattivi u dawk relatati 

mal-kuntratt imfassla biex jiżguraw provvisti tal-ikel u s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll 

dħul ġust, sabiex il-bdiewa jkunu jistgħu jaqilgħu għajxien deċenti u jżommu l-

impjiegi fl-azjendi agrikoli tagħhom;" "jinnota li tali sistemi tal-ikel jistgħu, b'mod 

partikolari, iżda mhux biss, jieħdu l-forma ta' ktajjen tal-provvista qosra u/jew swieq 

lokali;" 

it-tieni parti "huwa tal-fehma li aktar riżorsi tal-UE għandhom, fil-futur, ikunu ddedikati għall-

iżvilupp u t-tħaddim ta' ċerti sistemi tal-kwalità tal-ikel, u l-iżvilupp ulterjuri ta' 

gastromoija Ewropea magħrufa globalment;" 

it-tielet parti "iqis li hu essenzjali għal dan l-għan li jiġu adattati aħjar il-leġiżlazzjoni dwar l-

akkwist pubbliku, sabiex l-awtoritajiet lokali jkunu jistgħu jippromwovu l-

produzzjoni lokali;" 

 
§ 67 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt soċjali tal-kriżi agrikola attwali, b'mod 

partikolari f'termini ta' telf ta' impjiegi, speċjalment f'żoni rurali;" "jistieden lill-Istati 

Membri jqisu kif il-kompetittività tal-biedja tista' tittejjeb sabiex is-settur jista' 

joħloq l-impjiegi u jiġġenera valur miżjud li jinqasam b'mod ġust fl-industrija 

agrikola u dik agroalimentari, billi tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u tiġi 

minimizzata l-ħsara kkawżata minn dumping soċjali u minn kundizzjonijiet tax-

xogħol prekarji u atipiċi, li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lil ċerti gruppi;" "jinnota 

li ħafna membri tal-familja fl-azjendi agrikoli ma għandhomx status soċjali jew 

rikonoxximent legali jew mhumiex koperti minn skema ta' ħarsien soċjali;" 

"jenfasizza li n-negozji agrikoli jridu jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni nazzjonali 

dwar l-impjiegi u mal-leġiżlazzjoni soċjali;" "iqis li kwalunkwe introduzzjoni ta' 

kundizzjonalitajiet addizzjonali għal pagamenti tal-ewwel pilastru tal-PAK iżidu 

konsiderevolment il-piż amministrattiv fuq il-bdiewa u jillimitaw il-potenzjal 

tagħhom għall-ħolqien tal-impjiegi;" 

it-tieni parti "jappella għal rwol aktar b'saħħtu għas-sħab soċjali flimkien ma' awtoritajiet ta' 

ġestjoni, u jistieden lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu u jiggarantixxu d-drittijiet 

soċjali tal-bdiewa, jiżguraw li l-ħaddiema kollha fl-agrikoltura, part-time jew full-

time, huma koperti minn sistemi ta' protezzjoni soċjali;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Istati Membri jittrasponu d-Direttiva 2014/36/UE dwar il-ħaddiema 

staġjonali fil-leġiżlazzjoni nazzjonali;" 

ir-raba' parti "jitlob li l-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa u tas-sikurezza jiġu allokati riżorsi biex 

ixerrdu l-informazzjoni dwar is-sikurezza tal-azjendi agrikoli;" 

 
ECR, S&D: 

§ 72 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħad-deni Afrikan tal-ħnieżer li laqat lill-Istati Baltiċi u 

lill-Polonja, u l-influwenza tat-tjur li laqtet lil Franza" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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GUE/NGL, ENF: 

Premessa I 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-Unjoni Ewropea għamlet l-impjiegi, b'mod partikolari 

permezz tal-FEIS, waħda mill-prijoritajiet ewlenin tagħha, u billi, f'dan ir-rigward," 

it-tieni parti "l-Unjoni Ewropea għamlet l-impjiegi, b'mod partikolari permezz tal-FEIS, waħda 

mill-prijoritajiet ewlenin tagħha, u billi, f'dan ir-rigward," apparti l-kliem: "b'mod 

partikolari permezz tal-FEIS" 

it-tielet parti " b'mod partikolari permezz tal-FEIS" 

 
ECR, PPE, ENF: 

Premessa U 

l-ewwel parti "billi l-bdiewa Ewropej joperaw f'suq dejjem aktar globali u għalhekk iġarrbu l-

esponiment għall-volatilità tal-prezzijiet aktar minn setturi oħra;" 

it-tieni parti "billi l-ftehimiet kummerċjali li qed jiġu nnegozjati bħalissa, bħal pereżempju s-

Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment (TTIP), il-Ftehim Ekonomiku 

u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada (CETA) u l-ftehim ta' kummerċ 

ħieles bejn l-UE u l-Mercosur, joħolqu theddida għall-ħolqien tal-impjiegi u għall-

ħolqien ta' kundizzjonijiet li jappoġġjaw l-għajxien mill-agrikoltura;" 

 
ENF, S&D: 

Premessa AI 

l-ewwel parti "billi l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) jipprovdi assistenza 

fuq terminu medju fl-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-impjiegi 

f'żoni rurali għall-komunitajiet emarġinati;" 

it-tieni parti "billi l-FAEŻR jista' jqis il-ħtiġijiet speċifiċi tar-rifuġjati u jintuża għal azzjonijiet ta' 

taħriġ vokazzjonali u ta' ksib tal-ħiliet fis-setturi differenti ta' attività f'żoni rurali;" 

it-tielet parti "jista' jqis il-ħtiġijiet speċifiċi tar-rifuġjati u" 
 

Varji 

Erratum: il-verżjonijiet lingwistiċi kollha 

 


