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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. Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea 

(ECAA) *** 

Rakkomandazzjoni: Roberts Zīle (A8-0260/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 599, 38, 30 

 

 

 

2. Sottopożizzjoni tal-akriloilfentanil għal miżuri ta' kontroll * 

Rapport: Brice Hortefeux (A8-0284/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 632, 9, 33 

 

 

3. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja 

Rapport: Cristian Dan Preda (A8-0242/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 520, 73, 86 

 

 

4. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata 

assistenza lill-Italja 

Rapport: Giovanni La Via (A8-0280/2017) (maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament 

meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 658, 6, 26 

 

 

5. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi 

mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-

Italja 

Rapport: Jens Geier (A8-0281/2017) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 660, 6, 27 

 

 

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

applikazzjoni EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0278/2017) (maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament 
meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 600, 83, 9 

 

 

7. Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-

limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u 

preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 

***I 

Rapport: Julie Girling (A8-0258/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-2 

6-12 

14-15 

18-19 

22 

25 

27-29 

33-34 

kumitat  +  

Emendi tal-kumitat 

responsabbli: 

votazzjoni separata 

5 kumitat VSI + 542, 119, 28 

13 kumitat VSI + 571, 115, 6 

16 kumitat VSI + 545, 117, 31 

21 kumitat VSI + 527, 157, 6 

23 kumitat VSI + 569, 93, 27 

24 kumitat VSI + 571, 93, 27 

31 kumitat VSI + 570, 118, 6 

32 kumitat VSI - 143, 546, 4 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

35 kumitat VSI + 581, 113, 3 

Artikolu 3d, § 2 36 PPE Vmaq   

1 +  

2 -  

17 kumitat Vmaq   

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  

Artikolu 3d – 

paragrafu 4 – 

subparagrafu 1 

42 PPE  +  

20 kumitat  ↓  

44 + minn 

38 Membru 

 ↓  

Artikolu 12, wara l-§ 3 47 PPE, S&D, 

ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Artikolu 28a, § 2, 

sub§ 1 

26 kumitat VSI + 547, 118, 23 

45 + minn 

38 Membru 

 -  

Artikolu 28b – 

paragrafu 1 

30 kumitat  +  

46 + minn 

38 Membru 

 ↓  

Artikolu 28b – wara l-

paragrafu 2 

37 PPE  -  

Premessa 3 38 PPE  +  

Premessa 4 39 PPE  +  

3 kumitat  ↓  

Premessa 5 40 PPE VE - 255, 431, 7 

4 kumitat VSI + 544, 110, 35 

Wara l-premessa 6 41 PPE Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

3 -  

4 +  

43 + minn 

38 Membru 

 -  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI + 601, 69, 26 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Membri: emendi 4, 5, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 35 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE, ECR: emenda 32 

ALDE: emenda 21 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

emenda 41 

l-ewwel parti "Ġew adottati diversi atti leġiżlattivi fil-livell tal-Unjoni li l-għan tagħhom huwa l-

prevenzjoni tal-frammentazzjoni tal-ispazju tal-ajru Ewropew sabiex jittejbu l-fluss 

tat-traffiku tal-ajru u l-kontroll tal-użu tal-ispazju tal-ajru, u b'hekk jitnaqqsu l-

emissjonijiet." 

it-tieni parti "Fi ħdan l-Unjoni, l-iskema CORSIA għandha titqies bħala parti mill-hekk imsejjaħ 

"basket ta' miżuri" tal-ICAO, flimkien mal-implimentazzjoni sħiħa mill-Istati 

Membri tal-leġiżlazzjoni dwar l-Ajru Uniku Ewropew, is-SESAR, l-użu tal-GNSS 

għan-navigazzjoni bis-satellita u Inizjattivi Teknoloġiċi Konġunti bħal Clean Sky I u 

Clean Sky II." 

it-tielet parti "Id-dħul kollu mill-irkantar futur tal-kwoti jenħtieġ li jinżamm għall-iżvilupp tal-

programmi ta' riċerka u żvilupp imsemmija hawn fuq, kif ukoll għal proġetti komuni 

bl-għan li jiġi żviluppat sett ta' kapaċitajiet interoperabbli bażiċi fl-Istati Membri 

kollha, b'mod partikolari dawk li jtejbu l-infrastruttura tan-navigazzjoni bl-ajru, il-

forniment ta' servizzi ta' navigazzjoni bl-ajru u l-użu tal-ispazju tal-ajru, kif meħtieġ 

għall-implimentazzjoni tal-Pjan Regolatorju Ewropew tal-ATM." 

ir-raba' parti "Il-Kummissjoni għandha tirrapporta wkoll lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 

dwar azzjonijiet għall-implimentazzjoni tal-GMBM meħuda mill-Istati Membri biex 

inaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra mill-avjazzjoni, inkluża 

informazzjoni, rigward l-użu tad-dħul, ippreżentata mill-Istati Membri skont l-

Artikolu 17 tar-Regolament (UE) Nru 525/2013." 

 

ALDE: 

emenda 17 

l-ewwel parti "Mill-1 ta' Jannar 2021, 50 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati. Dan il-persentaġġ 

jista' jiġi miżjud, bħala parti mill-reviżjoni ġenerali ta' din id-Direttiva." 

it-tieni parti "L-allokazzjonijiet bla ħlas li jkun fadal għandhom jintużaw, fejn meħtieġ, biex tiġi 

evitata l-applikazzjoni tal-Artikolu 10a(5) bejn l-2021 u l-2030." 

 
emenda 36 

l-ewwel parti "Mill-1 ta' Jannar 2021, 50 % tal-kwoti għandhom ikunu rkantati," 
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it-tieni parti "diment li dawn ma jkunux meħtieġa sabiex tiġi evitata l-applikazzjoni tal-

Artikolu 10a(5) bejn l-2021 u l-2030, f'liema każ dawn għandhom jintużaw għal dan 

l-iskop." 
 

 

8. Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, 

tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-

2030 ***I 

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-23 

25-50 

52-64 

kumitat  +  

Emendi mill-kumitat 

responsabbli – 

votazzjoni separata 

24 kumitat Vmaq   

1/VE + 391, 295, 8 

2 +  

3/VE + 367, 320, 8 

4 +  

Artikolu 8, § 3, sub§ 2 65 PPE Vmaq   

1/VSI + 365, 310, 17 

2/VSI + 345, 330, 13 

3/VSI + 569, 64, 61 

51 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI + 532, 144, 20 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 65 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 24 

l-ewwel parti "L-użu sostenibbli miżjud ta' prodotti tal-injam maħsud jista' jillimita b'mod 

sostanzjali l-emissjonijiet ta' gassijiet serra permezz tal-effett ta' sostituzzjoni (meta 

titqies l-intensità enerġetika u tas-CO2 ta' setturi oħrajn, eż. il-produzzjoni tas-siment 

tammonta għal madwar 8 % tal-emissjonijiet tas-CO2 globali)," 
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it-tieni parti "u jsaħħaħ l-assorbimenti ta' gassijiet serra mill-atmosfera. Ir-regoli tal-kontabbiltà 

għandhom jiżguraw li l-Istati Membri jirriflettu b'mod preċiż fil-kontijiet tagħhom il-

bidliet fir-raggruppament tal-prodotti tal-injam maħsud meta dawn iseħħu, biex 

jirrikonoxxu u jinċentivizzaw l-użu msaħħaħ ta' prodotti tal-injam maħsud b'ċikli 

twal tal-ħajja," 

it-tielet parti "minflok l-użu ta' prodotti tal-injam maħsud għal finijiet enerġetiċi." 

ir-raba' parti "Sabiex jiġi promoss aktar u inkluż l-effett ta' sostituzzjoni pożittiv, il-Kummissjoni 

għandha, permezz ta' att delegat, tinkludi aktar prodotti fil-kalkoli tal-prodotti tal-

injam maħsud. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi gwida dwar kwistjonijiet 

metodoloġiċi relatati mal-kontabbiltà għal prodotti tal-injam maħsud." 

 

S&D: 

emenda 65 

l-ewwel parti "Il-pjan tal-kontabbiltà forestali nazzjonali għandu jkun fih l-elementi kollha 

elenkati fit-Taqsima B tal-Anness IV u jinkludi livell ta' referenza għall-foresti ġdid 

ibbażat fuq il-kontinwazzjoni tal-prattika tal-ġestjoni forestali attwali f'konformità 

mal-aqwa dejta disponibbli, kif dokumentat bejn l-2000 u l-2012 għal kull tip ta' 

foresta u għal kull klassi ta' età fil-foresti nazzjonali, espressi f'ekwivalenti ta' 

tunnellati ta' CO2 fis-sena." 

it-tieni parti "Żieda fil-ħsad minn Stat Membru, ibbażata fuq prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-

foresti u fuq politiki nazzjonali adottati sad-data tas-sottomissjoni tal-livell ta' 

referenza għall-foresti, għandha tirrispetta l-kundizzjonijiet li ġejjin:  (a) li l-foresti 

ġestiti jibqgħu bjar tal-GHGs; u (b) li l-modi għaż-żamma jew it-tisħiħ tal-bjar u r-

riżervi tal-gassijiet serra sal-2050, bl-għan li jintlaħaq l-objettiv stabbilit fl-

Artikolu 4.1 tal-Ftehim ta' Pariġi, jiġifieri li jinkiseb bilanċ bejn l-emissjonijiet 

antropoġeniċi minn sorsi u l-assorbiment minn bjar ta' gassijiet serra fit-tieni nofs ta' 

dan is-seklu, ikunu deskritti fi strateġija fit-tul u b'emissjonijiet baxxi." 

it-tielet parti "Il-Kummissjoni tista' tagħti deroga mill-perjodu bażi tal-2000-2012 mal-

preżentazzjoni ta' talba motivata minn Stat Membru li tiġġustifika li tali deroga hija 

assolutament neċessarja għal raġunijiet ta' disponibilità tad-dejta, bħall-għażla taż-

żmien tal-inventarji tal-foresti." 
 

Varji 

Nils Torvalds (Grupp ALDE) huwa wkoll firmatarju tal-emenda 65. 
 

 

9. Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz ***I 

Rapport: Jussi Halla-aho (A8-0065/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 1 kumitat VSI + 614, 11, 67 

 

 

 

10. Oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u l-

informazzjoni għall-ikel għal sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż 



P8_PV(2017)09-13(VOT)_MT.docx 8 PE 609.731 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0497/2017 (maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament għall-
adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0497/2017  (ECR) 

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1/VE - 319, 349, 23 

2 ↓  

Premessa R § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 345, 344, 7 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: premessa R 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

premessa I 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "kemm" u "u kemm ir-rekwiżiti tat-tikkettar" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0498/2017 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0498/2017 

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 433, 216, 31 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF, Verts/ALE: votazzjoni finali 
 

 

12. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej 

mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0502/2017 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0502/2017 

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 543, 100, 43 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR, EFDD: votazzjoni finali 
 

 

13. Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur 

l-Impjieg taż-Żgħażagħ; tabelli tal-persunal tal-ACER u s-SESAR2 

Rapport: Jens Geier (A8-0282/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 1 ENF VSI - 113, 555, 21 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 574, 113, 2 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 1 
 

 

14. Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK 

Rapport: Bodil Valero (A8-0264/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 29 § test oriġinali VSI + 351, 297, 38 

§ 34 § test oriġinali VSI + 377, 295, 16 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 386, 107, 198 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: §§ 29, 34 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 29, 34 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 18 

l-ewwel parti "Jinnota li skont ir-Rapporti Annwali, il-kriterju 3 ġie invokat 99 darba għal ċaħdiet 

fl-2014 u 139 darba fl-2015; "fi ħdan il-kuntest tal-kriterju 3, jisħaq fuq il-ħtieġa li 

jiġu vvalutati t-trasferimenti tal-armi riċenti mill-Istati Membri għal atturi mhux 

statali, inkluż l-għoti ta' assistenza teknika u taħriġ, fid-dawl tal-Azzjoni 

Konġunta 2002/589/PESK dwar il-kontribuzzjoni tal-Unjoni Ewropea għall-ġlieda 

kontra l-akkumulazzjoni destabbilizzanti u t-tixrid ta' armi ħfief u ta' kalibru żgħir 

(SALW);" 

it-tieni parti "ifakkar li l-Azzjoni Konġunta tiddikkjara li l-ebda SALW m'għandu jiġi trasferit 

mill-Istati Membri għal atturi mhux statali;" 
 

 

15. Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina 

Rapport: Javi López (A8-0268/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 59 3 rapporteur  +  

1 + minn 

76 Membru 

 ↓  

§ 60 2 + minn 

76 Membru 

VE + 354, 289, 36 

4 rapporteur  ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 526, 96, 59 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Membri: 

§ 24 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ l-implimentazzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-għoti ta' setgħa 

lin-nisa, u politiki favur l-inklużjoni tan-nisa fl-isferi kollha fil-ħajja politika, 

ekonomika u soċjali, bil-ħsieb li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni attiva tagħhom fis-

soċjetà, issir ġlieda bla heda kontra l-femminiċidju, li tkun garantita s-sigurtà fiżika 

u psikoloġika tagħhom, jiġi ffaċilitat l-aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol, is-sjieda 

tal-art u l-impjieg," 
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it-tieni parti "u li tiżgura s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom;" 

it-tielet parti "jenfasizza l-importanza li titjieb il-ħajja tat-tfajliet u tan-nisa; jenfasizza għalhekk, 

li l-aċċess għall-edukazzjoni huwa essenzjali u jista' jwassal għal trasformazzjoni 

soċjali u ekonomika; jilqa' l-Konvenzjoni Inter-Amerikana dwar il-Prevenzjoni, il-

Piena u l-Qerda tal-Vjolenza Kontra n-Nisa tal-1994 (Il-Konvenzjoni ta' Belém do 

Pará), u jitlob li fil-mekkaniżmu ta' segwitu tiegħu, l-MESECVI, is-segretarjat 

jingħata rwol iktar sinifikanti; jilqa' d-dħul fis-seħħ fl-2016 tal-Konvenzjoni ta' 

Istanbul tal-Kunsill tal-Ewropa, u jistieden lill-pajjiżi fiż-żewġ reġjuni li mhumiex 

firmatarji biex jissieħbu fiha;" 
 

Varji 

Javier Nart (Grupp ALDE) irtira l-firma tiegħu għall-emenda 2. 
 

 

16. Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi 

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0246/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 78 1 + minn 

76 Membru 

VSI + 349, 290, 42 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 578, 19, 68 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Membri: emenda 1 

 


