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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. Il-ħatra ta’ Tonio Borg bħala l-Kummissarju ġdid 

Proposta għal deċiżjoni B7-0521/2012) (votazzjoni b’vot sigriet (Artikolu 169(1), u l-Anness XVII tar-

Regoli ta’ Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

Votazzjoni: il-ħatra ta' Tonio 

Borg 

 + 386, 281, 28 

 

 

2. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 5 /2012: Il-Fond ta' Solidarjetà wara t-

terremoti fl-Emilia Romagna (Italja) u modifika tal-linja baġitarja għall-azzjoni 

preparatorja għas-Sena Ewropea tal-Volontarjat 2011 

Rapport: Francesca Balzani (A7-0381/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 661, 17, 6 

 

 

3. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE 

Rapport: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012) (maġġoranza kwalifikata mitluba u 3/5 tal-voti 

mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 672, 19, 7 

 

 

4. L-implimentazzjoni tal-Ftehimiet li ġew konklużi mill-UE wara negozjati li saru 

fil-qafas tal-Artikolu XXVIII tal-Ftehim tal-1994 tal-GATT ***I 

Rapport: Vital Moreira (A7-0351/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 591, 13, 92 
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5. L-allokazzjoni ta' kwoti tar-rati tariffarji li japplikaw għall-esportazzjonijiet ta' 

injam mill-Federazzjoni Russa lejn l-UE ***I 

Rapport: Vital Moreira (A7-0329/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 599, 11, 88 

 

Varji 

Addendum ġie ppubblikat għall-verżjonijiet lingwistiċi kollha. 
 

 

6. It-tibdil fil-konċessjonijiet għal-laħam tat-tjur ipproċessat, bejn l-UE, il-Brażil u t-

Tajlandja *** 

Rakkomandazzjoni: Vital Moreira (A7-0350/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

7. Emendar tal-Annessi tal-Protokolli 1 u 2 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li 

jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri 

tagħhom, minn naħa waħda, u l-Istat tal-Iżrael, min-naħa l-oħra *** 

Rakkomandazzjoni: Vital Moreira (A7-0318/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VE + 542, 113, 31 

 

 

8. Il-Ftehim UE-Russja dwar l-amministrazzjoni tal-kwoti tariffarji li japplikaw 

għall-esportazzjonijiet ta' injam *** 

Rakkomandazzjoni: Inese Vaidere (A7-0177/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  
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9. Il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema 

ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (inkluża l-

parteċipazzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda) * 

Rapport: Carlos Coelho (A7-0368/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 631, 46, 15 

 

 

10. Il-migrazzjoni mis-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen (SIS 1+) għas-Sistema 

ta' Informazzjoni ta' Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) - (mingħajr il-

parteċipazzjoni tar-Renju Unit u tal-Irlanda) * 

Rapport: Carlos Coelho (A7-0370/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 604, 53, 35 

 

 

11. Il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2010) 

Rapport: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012) 

Suġġett VSI, eċċ. 
Votazzjoni 

VSI /VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

12. L-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta' żejt tax-

shale  

Rapport: Bogusław Sonik (A7-0283/2012) 

Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

Wara § 3 4 + minn 76 

Membru 

Parlamentari 

VSI - 262, 391, 37 

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

§ 27 § test oriġinali Vsep +  

§ 34 § test oriġinali 
Vmaq 

  

1/VSI + 568, 114, 11 

2/VSI + 345, 334, 15 

§ 39 § test oriġinali 
Vmaq 

  

1 +  

2 +  

§ 44 § test oriġinali Vsep +  

§ 45 § test oriġinali Vsep +  

§ 48 § test oriġinali Vsep +  

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 56 § test oriġinali Vsep +  

§ 57 § test oriġinali Vsep +  

§ 59 § test oriġinali Vsep +  

§ 61 § test oriġinali Vsep +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa D § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 505, 167, 12 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 562, 86, 43 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFD: emenda 4, § 34 

ECR, EFD: votazzjoni finali 

Verts/ALE: emenda 4 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 9, 27, 34, 44, 45, 48, 49, 56, 57, 59 u 61 

Verts/ALE: premessa D 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 34 

l-1 parti It-test kollu minbarra l-kliem "kif ukoll fiż-żoni tal-minjieri tal-faħam" 

it-2 parti dan il-kliem 
 

EFD: 

§ 39 

l-1 parti "Jitlob implimentazzjoni stretta … u mal-awtoritajiet kompetenti;" 

it-2 parti "jenfasizza, madanakollu, li ... mill-awtoritajiet kompetenti;" 
 

§ 49 

l-1 parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni ...dwar sikurezza" 

it-2 parti "u biex tipprojbixxi kompletament … mal-gass tas-shale;" 
 

Verts/ALE: 

Premessa C 

l-1 parti "billi l-Pjan ... jew madwar l-Ewropa;" 

it-2 parti "billi s-sostituzzjoni ... ta' ħajja tagħhom;" 

 

Varji 

L-emendi 1 sa 3 tħassru. 

L-emenda 4 tressqet minn Michèle Rivasi u oħrajn. 
 

 

13. L-aspetti industrijali, enerġetiċi u aspetti oħra tal-gass u ż-żejt tax-shale 

Rapport: Niki Tzavela (A7-0284/2012) 

Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

§ 12 § test oriġinali  + emendat oralment 

§ 14 § test oriġinali Vsep -  

§ 15 § test oriġinali 
Vmaq 

  

1/AN + 574, 106, 15 

2/AN - 333, 337, 19 

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 515, 154, 24 
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

2/VSI - 327, 328, 27 

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI - 335, 341, 17 

2/VSI ↓  

§ 27 § test oriġinali Vsep -  

§ 42 § test oriġinali VSI + 399, 279, 19 

Votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 492, 129, 43 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: § 42 

EFD, Verts/ALE: votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D, EFD: §§ 14 u 27 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 15 

l-1 parti It-test kollu minbarra l-kliem "jemmen li l-gass tax-shale ... f’dan l-aspett," 

it-2 parti dan il-kliem 
 

§ 22 

l-1 parti It-test kollu mingħajr il-kliem "biex jappoġġjaw livell għoli ta’ produzzjoni 

sostenibbli tal-gass tax-shale," 

it-2 parti dan il-kliem 
 

§ 25 

l-1 parti "Jenfasizza l-importanza ... f’termini ta’ pajpijiet," 

it-2 parti "bil-kundizzjoni li ... soċjalment sostenibbli;" 
 

Varji 

Niki Tzavela ippreżentat l-emenda orali li ġejja għall-paragrafu 12: 

12. Itenni l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tressaq sa tmiem tal-2013 analiżi tal-ġejjieni tas-suq tal-

gass dinji u tal-UE, li tinkludi l-impatt ta' proġetti ta' infrastruttura tal-gass li diġà huma ppjanati (bħal 

dawk żviluppati fil-kuntest tal-Kuritur tan-Nofsinhar), terminali ġodda tal-LNG, l-impatt tal-gass tax-

shale fuq is-suq tal-gass tal-Istati Uniti (partikolarment fuq l-esiġenzi ta' importazzjoni ta' LNG), u l-

impatt tal-iżviluppi eventwali tal-gass tax-shale fl-UE fuq il-futur tas-sigurtà tal-provvista u l-prezzijiet 

tal-gass; jemmen li l-analiżi għandha tirrefletti, u tqis bħala punt ta' tluq, l-istat attwali tal-iżvilupp tal-

infrastruttura u l-miri tal-UE rigward l-emissjonijiet ta' CO2 għall-2020; jenfasizza li l-partijiet interessati 

kollha għandhom jiġu kkonsultati; 
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14. L-attivitajiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet 2011 

Rapport: Giles Chichester (A7-0240/2012) 

Suġġett Em nru Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI /VE - rimarki 

§ 16 1 S&D, 

Verts/ALE 

VE + 348, 267, 6 

§ 18 5 
Verts/ALE 

 -  

Wara § 18 6 Verts/ALE VE + emendat oralment 

327, 291, 15 

Wara pre O 2 Verts/ALE  -  

3 Verts/ALE  -  

Premessa Q 4 Verts/ALE  -  

Votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Varji 

Ġie ppubblikat erratum għall-verżjonijiet BG, CS, DA, EN, EL, ES, ET, FR, HU, LT, LV, NL, RO u 

SK 

 

Margrete Auken ressqet l-emenda orali li ġejja għall-emenda 6: 

19. Ifakkar li l-Parlament stabbilixxa li l-Ley de Costas kellha impatt sproporzjonat fuq is-sidien 

individwali tal-proprjetà filwaqt li fl-istess ħin ma kellhiex impatt biżżejjed fuq dawk li tassew 

qegħdin jeqirdu l-kosta, li f’ħafna ċirkostanzi kienu responsabbli għal żvilupp urban eċċessiv tul il-

kosti; iħeġġeġ lill-Gvern Spanjol jiżgura li dawk li l-azzjonijiet qarrieqa tagħhom poġġew għadd ta' 

ċittadini tal-UE f'sitwazzjoni intollerabbli permezz tat-telf jew tar-riskju ta' telf ta' djarhom, jiġu 

persegwiti kif xieraq u jintalbu jħallsu għall-ħsara li kkawżaw; 
 

 


