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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. Żimbabwe: il-każ ta' Pastor Evan Mawarire 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0191/2017, B8-0194/2017, B8-0196/2017, B8-0200/2017, B8-
0224/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0191/2017  

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0191/2017  ECR  ↓  

B8-0194/2017  S&D  ↓  

B8-0196/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0200/2017  ALDE  ↓  

B8-0224/2017  PPE  ↓  
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2. Il-priġunieri politiċi Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0190/2017, B8-0192/2017, B8-0195/2017, B8-0198/2017, B8-
0221/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0190/2017 

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

§ 19 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 451, 73, 86 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0190/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0192/2017  ECR  ↓  

B8-0195/2017  S&D  ↓  

B8-0198/2017  ALDE  ↓  

B8-0221/2017  PPE  ↓  

 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: Votazzjoni finali RC-B8-0190/2017 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 19 
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3. Il-Filippini, il-każ tas-Senatur Leila M. De Lima 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0193/2017, B8-0197/2017, B8-0199/2017, B8-0222/2017, B8-
0223/2017, B8-0225/2017, B8-0226/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0193/2017 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

§ 6 § test oriġinali Vsep +  

§ 12 1 GUE/NGL  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0193/2017  ECR  ↓  

B8-0197/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0199/2017  EFDD  ↓  

B8-0222/2017  S&D  ↓  

B8-0223/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0225/2017  ALDE  ↓  

B8-0226/2017  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 6 
 

 

4. Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-

NU fl-2017 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-

0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0183/2017  

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

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

3 +  

4 +  

§ 15 § test oriġinali Vsep +  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 25 1 Verts/ALE VSI - 197, 371, 50 

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0183/2017  PPE  ↓  

B8-0184/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0185/2017  EFDD  ↓  

B8-0186/2017  ALDE  ↓  

B8-0187/2017  S&D  ↓  

B8-0188/2017  ECR  ↓  

B8-0189/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 1 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 15 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 27 

l-ewwel parti "Jitlob li l-UE taħdem ma' sħabha fuq l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-

NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, inklużi miżuri li jinkoraġġixxu aktar 

Stati jadottaw pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali u jinvolvu ruħhom fil-linji ta' ħidma tal-

gruppi ta' ħidma tan-NU u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-

Bniedem (OHCHR);" 

it-tieni parti "itenni s-sejħa tiegħu lill-Istati kollha, inkluża l-UE, biex ikunu involuti b'mod attiv 

u kostruttiv fit-tfassil, kemm jista' jkun malajr, ta' strument legalment vinkolanti li, 

fil-qafas tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem , jirregola l-attivitajiet 

ta' korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi ta' negozju oħra għall-prevenzjoni, l-

investigazzjoni, ir-rimedju u l-għoti ta' aċċess għal rimedju fil-konfront ta' ksur tad-

drittijiet tal-bniedem kull meta dan iseħħ;" 

 

PPE, ECR 

§ 12 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-identità tal-ġeneru", "u l-orjentazzjoni sesswali" u 

"inkluż l-Espert Indipendenti ġdid dwar il-protezzjoni kontra l-vjolenza u d-

diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru;" 

it-tieni parti "l-identità tal-ġeneru" 

it-tielet parti "u l-orjentazzjoni sesswali" 

ir-raba' parti "inkluż l-Espert Indipendenti ġdid dwar il-protezzjoni kontra l-vjolenza u d-

diskriminazzjoni abbażi tal-orjentament sesswali u l-identità tal-ġeneru;" 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Jitlob li l-UE tkompli tippromwovi l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u tappoġġja 

b'mod attiv il-ħidma tal-UN Women u l-inizjattivi ta' integrazzjoni tal-perspettiva 

tal-ġeneri fl-attivitajiet u l-programmi tagħha; jappella għal miżuri ta' appoġġ 

kontinwu li jsaħħu l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet u l-qerda ta' kwalunkwe 

vjolenza u diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-bniet, inkluża l-vjolenza sessista; jitlob 

bil-qawwa li l-UE tfittex inizjattivi transreġjonali għall-promozzjoni, il-ħarsien u r-

rispett tad-drittijiet tan-nisa" 

it-tieni parti u l-implimentazzjoni sħiħa u effikaċi kemm tal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing kif 

ukoll tal-Programm ta' Azzjoni tal-ICPD," 

it-tielet parti "u li tibqa' impenjata lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi f'dan il-kuntest;" 
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5. L-awtoċertifikazzjoni tad-diliġenza dovuta tal-katina tal-provvista ta' importaturi 

ta' minerali u metalli li joriġinaw f'żoni affettwati minn kunflitti u f'żoni ta' riskju 

għoli ***I 

Rapport: Iuliu Winkler (A8-0141/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 156 kumitat VSI + 558, 17, 45 

Dikjarazzjoni 157 kumitat  +  

 

Varji: 

 

Ir-rapport intbagħat lill-kumitat fl-20 ta' Mejju 2015 għan-negozjati interistituzzjonali. 
 

 

 

6. Qafas tal-Unjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' dejta fis-settur tas-sajd 

Rapport: Marco Affronte (A8-0150/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 118 kumitat VSI + 535, 38, 48 

Abbozz ta' att leġiżlattiv * 

It-test kollu 118 kumitat  ↓  

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-117 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI ↓  

 

* Grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx jistgħu jipproponu li jipproċedu bil-

votazzjoni fuq l-emendi tal-abbozz ta' att leġiżlattiv. Il-votazzjoni tal-Parlament dwar din il-proposta 

eventwali (Artikolu 59, paragrafi 3 u 4 tar-Regoli ta' Proċedura). 
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7. L-implikazzjonijiet kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u 

ta' difiża komuni: possibilitajiet offruti mit-Tratatt ta' Lisbona 

Rapport: Michael Gahler, Esteban González Pons (A8-0042/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-kunsiderazzjoni 

13 

1 Rapporteurs  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 360, 212, 48 

 

 

 

8. Politika integrata tal-Unjoni Ewropea għall-Artiku 

Rapport: Urmas Paet, Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 334, 265, 20 

2/VSI - 183, 414, 20 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 561, 43, 15 

2/VSI + 301, 289, 27 

3/VSI + 386, 212, 21 

§ 41 1 + minn 

76 Membru 

 -  

§ test oriġinali VSI - 187, 287, 148 

Wara l-§ 56 2 + minn 

76 Membru 

 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 483, 100, 37 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: §§ 13, 14, 41 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

+ minn 

76 Membru 

§§ 13, 41 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

+ minn 76 Membru 

§ 13 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jipprojbixxu s-sussidji fuq il-fjuwils fossili li jbaxxu l-

kost tal-produzzjoni tal-enerġija bil-fjuwils fossili, bil-ħsieb li jiskoraġġixxu l-

isfruttament u l-użu tal-fjuwils fossili;" 

it-tieni parti iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħdmu f'fora internazzjonali lejn 

projbizzjoni totali futura fuq l-estrazzjoni ta' żejt u gass tal-Artiku sabiex jintlaħaq l-

għan ta' ekonomija b'livell baxx ta' karbonju; 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Jistieden lill-UE tippromwovi standards regolatorji ta' prekawzjoni stretti fil-qasam 

tal-protezzjoni tal-ambjent u s-sikurezza għall-esplorazzjoni, l-ipprospettar u l-

produzzjoni taż-żejt fil-livell internazzjonali;" 

it-tieni parti "jitlob li ssir projbizzjoni fuq it-tħaffir għaż-żejt fl-ilmijiet bis-silġ Artiċi tal-UE u 

taż-ŻEE" 

it-tielet parti "li ssir promozzjoni mill-UE ta' standards ta' prekawzjoni komparabbli fil-Kunsill 

tal-Artiku u għall-istati kostali tal-Artiku;" 
 

 

9. Rapport 2016 dwar il-Montenegro 

Rapport: Charles Tannock (A8-0050/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 10 ENF  -  

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE - 264, 278, 70 

4 +  

§ 5 6 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 15 7 GUE/NGL  -  

§ 17 4 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 311, 234, 61 

§ 32 1 Verts/ALE  +  

§ 34 2 Verts/ALE  -  

§ 36 8 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 40 9EmT GUE/NGL  -  

3 Verts/ALE VE - 288, 302, 21 

Premessa A 5 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 471, 98, 41 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "kien hemm bżonn", "li parti mill-[oppożizzjoni]" u 

"atturi esterni" 

it-tieni parti "kien hemm bżonn" 

it-tielet parti "li parti mill-[oppożizzjoni]" 

ir-raba' parti "atturi esterni" 

 
§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "mir-Russja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 36 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inkluża d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2016/1671, li 

tenniet il-miżuri restrittivi tal-UE kontra r-Russja;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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10. Demokrazija elettronika fl-UE: potenzjal u sfidi 

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 16 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 414, 156, 16 

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 314, 271, 9 

§ 23 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 350, 235, 4 

§ 27 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 317, 249, 20 

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 1 + minn 

76 Membru 

 -  

§ 41 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 299, 285, 6 

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 459, 53, 47 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

+ minn 

76 Membru 

§§ 16, 23, 27, 43 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

+ minn 76 Membru 

§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "permezz ta' għodod segmentati proattivi li jippermettu 

l-aċċess għad-dokumenti kollha fil-fajls parlamentari;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 32 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jirrakkomanda barra minn hekk li l-Kummissjoni 

tiffoka fuq soluzzjonijiet ta' sorsi miftuħa li jistgħu jiġu implimentati faċilment fis-

suq uniku diġitali kollu;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 38 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jistieden lill-gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew u l-

partiti politiċi Ewropej biex iżidu l-opportunitajiet għal diskussjoni pubblika u l-

parteċipazzjoni elettronika;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 41 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jissuġġerixxi għal dan l-għan li tiġi kkunsidrata l-

possibilità ta' modifiki għall-Istatut tal-partiti politiċi Ewropej u li dawn ikopru u 

jippromovu l-prattiki ta' parteċipazzjoni diġitali;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "billi r-relazzjoni taċ-ċittadini mal-politika qiegħda 

dejjem aktar taħt pressjoni, peress li huma jevitaw il-proċessi ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet politiċi, u hemm riskju dejjem jikber ta' skuntentizza pubblika fil-

politika;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa G 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 


