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ANNESS 
 

RIŻULTATI TAL-VOTAZZJONIJIET 

Abbrevjazzjonijiet u simboli 

+ adottat(a) 

- irrifjutat(a) 

↓ skadut(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. Kompożizzjoni numerika tal-kumitati permanenti 

Proposta għal deċiżjoni: B7-0001/2012 

Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

Proposta għal deċiżjoni B7-0001/2012 

imressqa mill-Konferenza tal-Presidenti 

§ 1 1 S&D, 

GUE/NGL, 

EFD 

 Ir  

Votazzjoni: deċiżjoni (it-test sħiħ)  +  

 

Varji 

Il-Grupp ECR irtira l-firma tiegħu mill-emenda 1. 
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2. Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (8-9 ta' Diċembru 2011) dwar 

abbozz ta' ftehim internazzjonali dwar Unjoni ta' Stabbiltà Fiskali  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B7-0003/2012, B7-0004/2012, B7-0005/2012, B7-0011/2012 u B7-

0012/2012 

Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B7-0003/2012  

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

§ 3 § test oriġinali Vsep +  

§ 4 § test oriġinali  + emendat oralment 

§ 5 § test oriġinali Vsep +  

Votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 521, 124, 50 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mill-gruppi politiċi 

B7-0003/2012  PPE  ↓  

B7-0004/2012  S&D  ↓  

B7-0005/2012  Verts/ALE  ↓  

B7-0011/2012  ALDE  ↓  

B7-0012/2012  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFD, GUE/NGL: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFD: §§ 3, 5 
 

Varji 

Elmar Brok ressaq l-emenda orali li ġejja għall-§ 4: 

 

Paragrafu 4 (inċiż ġdid wara t-3 inċiż) 

"- il-partijiet kontraenti kollha tal-ftehim għandu jkollhom l-istess dritt, irrispettivament 

jekk humiex membri tal-Euro jew le, li jipparteċipaw fil-laqgħat għolja dwar l-Euro;" 

 

Mario Mauro (Grupp PPE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0003/2012. 
 


