
P8_PV(2015)12-15(VOT)_MT.doc 1 PE 573.975 

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. Arranġament mal-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-modalitajiet tal-

parteċipazzjoni tagħha fl-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil *** 

Rakkomandazzjoni: Roberta Metsola (A8-0345/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 505, 49, 14 

 

 

 

2. Ftehim UE-Dominica dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0322/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 531, 60, 18 

 

 

 

3. Ftehim UE-Vanuatu dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0329/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 550, 61, 22 

 

 

 

4. Ftehim UE-Trinidad u Tobago dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir 

*** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0323/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 560, 65, 24 
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5. Ftehim UE-Samoa dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0320/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 571, 64, 24 

 

 

 

6. Ftehim UE-Grenada dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0326/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 578, 66, 24 

 

 

 

7. Ftehim UE-Timor Leste dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0327/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 581, 66, 23 

 

 

 

8. Ftehim UE-Saint Lucia dwar l-eżenzjoni mill-viża għal perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0321/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 584, 66, 24 

 

 

 

9. Ftehim UE-Saint Vincent u l-Grenadini dwar l-eżenzjoni mill-viża għal 

perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0325/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 588, 66, 26 

 

 

 

10. Ftehim UE-Emirati Għarab Magħquda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal 

perjodu qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0324/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 537, 80, 59 

 

 

 

11. Memorandum ta' Qbil bejn l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern 

u l-Eurojust * 

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0353/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 571, 59, 56 

 

 

12. Il-metodi u l-proċedura li jintużaw biex jitqiegħdu għad-dispożizzjoni r-

riżorsi proprji tradizzjonali, dawk ibbażati fuq il-VAT u dawk ibbażati fuq l-ING u 

dwar il-miżuri li jissodisfaw il-ħtiġijiet fi flus kontanti * 

Rapport: Gérard Deprez u Janusz Lewandowski (A8-0357/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 559, 85, 43 
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13. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Georgios Kyrtsos 

Rapport: Evelyn Regner (A8-0358/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  

 

 

14. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Stelios Kouloglou 

Rapport: Pavel Svoboda (A8-0356/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  

 

 

15. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni: applikazzjoni mill-Finlandja - EGF/2015/005 FI/Computer 

Programming 

Rapport: Marco Zanni (A8-0362/2015) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 597, 83, 13 

 

 

16. Trade mark tal-UE ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Cecilia Wikström (A8-0354/2015) (maġġoranza kwalifikata 
meħtieġa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1 EFDD VSI - 142, 516, 36 

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 
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17. Il-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Cecilia Wikström (A8-0355/2015) (maġġoranza kwalifikata 
meħtieġa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1 EFDD VSI - 88, 577, 29 

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 
 

 

18. Skema ta' kontroll u infurzar applikabbli għas-sajd fl-Atlantiku tal-Grigal 

***I 

Rapport: Ole Christensen (A8-0294/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta tal-

Kummissjoni 

 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni 

leġiżlattiva 

VSI + 659, 28, 9 

 

 

 

19. Sospensjoni tal-miżuri kummerċjali eċċezzjonali fir-rigward tal-Bosnija-

Ħerzegovina ***I 

Rapport: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu 14rev kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 534, 128, 36 
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20. Kooperazzjoni strateġika fil-ġlieda kontra l-kriminalità serja u t-terroriżmu 

bejn l-Emirati Għarab Magħquda u l-Europol * 

Rapport: Alessandra Mussolini (A8-0351/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: Abbozz ta' deċiżjoni 

ta' implimentazzjoni tal-Kunsill 

VE + 491, 164, 41 

votazzjoni: riżoluzzjoni 

leġiżlattiva 

VSI + 490, 159, 44 

 

 

 

21. Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija 

Rapport: Marek Józef Gróbarczyk (A8-0341/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 1 58 GUE/NGL Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 2 13 ENF VSI - 46, 617, 32 

61 S&D  +  

§ 3 55 ECR VE + 379, 307, 3 

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 5 62 S&D VSI - 280, 403, 10 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 63 S&D, ALDE VSI + 351, 336, 12 

§ test oriġinali Vsep ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 6 14 ENF  -  

§ 7 47 EFDD  -  

§ 8 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 357, 238, 99 

Wara l-§ 9 81 + minn 

40 Membru 

 +  

§ 12 15 ENF  -  

Wara l-§ 12 16 ENF  -  

§ 14 18 ENF  -  

§ test oriġinali Vsep +  

§ 15 56 ECR  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 19 20 ENF VSI - 45, 617, 32 

§ test oriġinali VSI + 548, 121, 26 

§ 20 48 EFDD  -  

§ 21 21 ENF VSI - 63, 622, 9 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 535, 143, 18 

2/VSI + 578, 109, 7 

3/VSI + 526, 155, 4 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 25 64 S&D VE - 324, 362, 10 

49 EFDD  -  

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 28 59 GUE/NGL VSI - 205, 356, 136 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 32 § test oriġinali VSI + 507, 164, 25 

§ 44 § test oriġinali Vsep +  

§ 45 § test oriġinali Vsep +  

§ 47 § test oriġinali Vsep +  

§ 48 26 ENF  -  

§ 51 § test oriġinali Vsep +  

§ 52 27 ENF  -  

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 56 29 ENF  -  

§ 57 76 ALDE  +  

§ 58 68 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 59 69 Verts/ALE VE + 408, 271, 20 

Wara l-§ 60 30 ENF  -  

§ 65 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 69 § test oriġinali Vsep +  

§ 72 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 74 50 EFDD  -  

§ 77 77 EFDD  -  

70 Verts/ALE  -  

33 ENF  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 401, 285, 11 

§ 80 51 EFDD  -  

§ 83 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 86 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 87 34 ENF  -  

§ 89 65 S&D, ALDE, 

EFDD, 

Verts/ALE 

VSI + 359, 335, 5 

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

Wara l-§ 90 35 ENF  -  

§ 96 52EmT EFDD  -  

§ 98 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 107 71 Verts/ALE VE + 356, 331, 8 

§ 108 53 EFDD VSI - 88, 600, 8 

§ 109 § test oriġinali Vsep +  

§ 111 38 ENF  -  

§ test oriġinali Vsep +  

§ 112 39 ENF VSI - 107, 585, 6 

72 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 122 § test oriġinali Vsep +  

§ 128 § test oriġinali Vmaq   

1 +  



P8_PV(2015)12-15(VOT)_MT.doc 12 PE 573.975 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 130 42 ENF  -  

§ 133 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 134 60 GUE/NGL VE - 146, 411, 136 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 597, 67, 34 

2/VSI + 365, 300, 28 

§ 135 § test oriġinali Vsep +  

§ 136 § test oriġinali Vsep +  

§ 137 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 138 § test oriġinali Vsep +  

§ 139 73 Verts/ALE VSI - 278, 392, 27 

§ test oriġinali Vsep/V

E 

+ 382, 270, 44 

§ 140 78EmT EFDD VSI + 308, 306, 76 

§ 141 79EmT EFDD VSI - 268, 391, 35 

74 Verts/ALE VSI - 279, 378, 36 

§ 142 80EmT EFDD VSI - 238, 399, 57 

75 Verts/ALE VSI - 261, 392, 37 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 143 54 EFDD  -  

§ 147 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Sottotitolu 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 150 66 S&D  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

§ 163 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 388, 295, 9 

5 +  

§ 166 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 172 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 174 57 ECR  -  

§ 175 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

Wara l-kunsiderazzjoni 

40 

67 Verts/ALE  +  

Premessa D § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 367, 321, 5 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa H 45 EFDD  -  

§ test oriġinali Vsep +  

Premessa I 2 ENF  -  

Premessa J 3 ENF  -  

Premessa L 46 EFDD  -  

4 ENF  -  

Premessa Q § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 398, 109, 187 

Premessa R 7 ENF  -  

§ test oriġinali Vsep +  

Premessa W 9 ENF  -  

§ test oriġinali Vsep +  

Premessa X § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa Z § test oriġinali Vsep +  

Premessa AE § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AI § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 316, 328, 47 

Premessa AJ § test oriġinali Vsep +  

Premessa AM § test oriġinali Vsep +  

Premessa AN § test oriġinali Vsep +  

Premessa AO § test oriġinali Vsep +  

Premessa AQ § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 403, 177, 117 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emendi 13, 21, 39, premessa Q (it-tieni parti) 

Verts/ALE: emendi 20, 62, 73, 74, 75, 78, 80, §§ 19, 134 

S&D: emendi 53, 62, 63, 65 

GUE/NGL: §§ 21, 32, emenda 59 

EFDD: emendi 78, 79, 80 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: premessi Z, AJ, AM, AN, AO, AQ, §§ 3, 6, 17, 44, 45, 51, 69, 98, 109, 136, 137, 138 

ALDE: §§ 122, 139 

PPE: premessa D, § 8 

Verts/ALE: § 32 

ECR: §§ 14, 111, 135 

S&D: premessa J, §§ 136, 137, 139 

GUE/NGL: §§ 17, 23, 47, 139, premessi H, Q, R, W, AJ 

EFDD: premessa AQ, §§ 136, 138 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

Premessa E 

l-ewwel parti "billi miżuri għall-iżvilupp tal-Unjoni tal-Enerġija u għall-ilħuq tal-objettivi 

klimatiċi u tal-enerġija tagħha jridu jieħdu kont sħiħ tal-impatti fuq il-prezzijiet tal-

enerġija u jiffukaw fuq sinerġiji u iżjed integrazzjoni tas-suq li għandhom jgħinu 

biex inaqqsu l-ispejjeż globali u jtejbu l-kompetittività tal-ekonomija tal-UE sabiex 

jinkiseb l-appoġġ meħtieġ mingħand iċ-ċittadini u l-industrija;" apparti l-kliem "u 

għall-ilħuq tal-objettivi klimatiċi u tal-enerġija tagħha" u "u iżjed integrazzjoni tas-

suq" 

it-tieni parti dan il-kliem 

it-tielet parti "billi, f'dan il-kuntest, il-valutazzjonijiet tal-impatt kollha meħtieġa jridu jqisu bis-

sħiħ l-ispejjeż moħbija u mitlufa attwali u futuri li ġejjin minn negozju bħala politika 

tal-enerġija mistennija;" 

 
Premessa Q 

l-ewwel parti "billi l-UE tiddependi ħafna fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija mir-Russja" 

it-tieni parti , li ż-żmien wera li mhix sieħeb affidabbli u li tuża l-provvisti tal-enerġija tagħha 

"bħala arma politika;" 

 
Premessa AE 

l-ewwel parti "billi l-kumpaniji tal-UE fis-settur tal-enerġija rinnovabbli, li ħafna minnhom huma 

SMEs, jimpjegaw 1.2 miljun ruħ fl-Ewropa u għandhom sehem ta' 40 % tal-

privattivi tad-dinja kollha għal teknoloġiji rinnovabbli, u dan jagħmel lill-UE mexxej 

globali; billi din it-tmexxija għandha tinżamm fil-futur" 

it-tieni parti " permezz ta' strateġija solida tal-UE għall-enerġija rinnovabbli;" 

 
§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "it-tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra essenzjalment 

ibbażat fuq sorsi ta' enerġija rinnovabbli u suq tal-karbonju għall-UE kollha" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 18 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "toħloq grupp ta' riflessjoni ta' livell għoli dwar is-sigurtà 

tal-enerġija, il-politika barranija u l-Unjoni tal-Enerġija b'rappreżentanza u 

involviment qawwija tal-Parlament u tal-partijiet soċjetali ikkonċernati, sabiex" u "u 

r-relazzjoni bejn l-enerġija u d-drittijiet tal-bniedem;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 23 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mudelli u" u "ta' kuntratti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "fuq bażi regolari, jiġu nnotifikati lill-awtoritajiet 

kompetenti sabiex tinġabar l-informazzjoni neċessarja kollha li kemm l-awtoritajiet 

kompetenti nfushom kif ukoll il-kumpaniji jkunu jistgħu jutilizzaw fin-negozjati 

futuri tagħhom, filwaqt li tiġi protetta l-kunfidenzjalità ta' informazzjoni sensittiva;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 53 

l-ewwel parti "Itenni l-importanza tas-separazzjoni tas-sjieda kif ippreżentata mit-Tielet Pakkett 

dwar l-Enerġija";" 

it-tieni parti " jistieden lill-Kummissjoni sabiex tivvaluta sa liema punt l-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali (ARN) qed jinfurzaw il-kundizzjonijiet deskritti fl-opinjonijiet mogħtija 

mill-Kummissjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni 

(TSOs);" 

 
§ 65 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "fil-livell tas-suq intern tal-enerġija tal-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 72 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tressaq struttura ta' governanza tal-kooperazzjoni fis-suq 

makroreġjonali li fiha jkollhom ukoll rwol il-Parlament Ewropew u l-parlamenti 

nazzjonali;" 

it-tieni parti "jinnota li din il-governanza reġjonali għandha tinbena fuq entitajiet ġeografiċi u tas-

suq reġjonali eżistenti biex l-ispejjeż iħallu l-akbar effett benefiku possibbli, b’mod 

partikolari: i) il-Pjan ta' Interkonnessjoni tal-Enerġija tal-Baltiku (BEMIP); ii) 

inizjattivi ta' koordinazzjoni tal-Ewropa tax-Xlokk; iii) il-Forum imkabbar 

Pentalaterali; iv) l-inizjattiva ta' Grid lil hinn mill-Kosta tal-Pajjżi tal-Baħar tat-

Tramuntana;" 

it-tielet parti "jenfassizza li r-rwol tal-ACER għandu jiġi msaħħaħ f'dan il-kuntest;" 

 
§ 83 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa li jkunu identifikati l-aħjar prattiki lokali u jiġi promoss it-tixrid 

tagħhom madwar l-Unjoni, biex tittejjeb il-koordinazzjoni bejn il-miżuri lokali u l-

politiki Ewropej, u biex issir ħidma fuq kwistjonijiet li jaffettwaw l-aċċettazzjoni 

lokali tal-proġetti tal-enerġija;" apparti "u l-politiki Ewropej" 

it-tieni parti "u l-politiki Ewropej" 

it-tielet parti " jipproponi li jitwaqqaf "Forum Ewropew tat-Territorji";" 

 
§ 89 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ifakkar fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament f'dan ir-

rigward; jirrikonoxxi l-impenn tal-Kummissjoni bil-kunsiderazzjoni tal-objettiv tat-

30 % meta tiġi riveduta d-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija;" u "jissottolinja li 

l-effiċjenza fl-enerġija u l-enerġija rinnovabbli se jkollhom rwol ewlieni fit-twettiq 

tal-għan tal-UE fuq terminu twil biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' 

serra bi 80-95 % sal-2050 b’mod kosteffettiv; itenni li l-UE għandha tibqa' impenjata 

lejn il-mira mhux kondizzjonata tagħha ta' mill-inqas 40 % tnaqqis fl-emissjonijiet 

sal-2030;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 128 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-miri tal-UE dwar l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett 

ta' serra, ir-riżorsi tal-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 147 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "individwali," u "li fl-2012 affettwa ċittadin tal-UE minn 

kull erbgħa; jistieden lill-Kummissjoni tressaq komunikazzjoni dwar il-faqar 

enerġetiku fl-Ewropa, flimkien ma' pjan ta' azzjoni għall-ġlieda tiegħu, li jkun fiha 

definizzjoni u indikaturi tal-faqar enerġetiku;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Sottotitolu 6 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 150 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kif ukoll għat-tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet 

b'effett ta' serra", "jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-istandards ta' emissjonijiet 

tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet għall-perjodu wara l-2020;" u " fl-

elettrifikazzjoni permezz tal-elettriku rinnovabbli" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 172 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "b'mod partikolari dawk li jikkontribwixxu għat-tnaqqis 

globali tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u l-kisba tal-miri tal-UE għall-

2030", "għall-klima" u "u l-ambjent" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 175 

l-ewwel parti "Ifakkar l-impenn minn 6000 belt Ewropea li jkunu mexxejja fit-tranżizzjoni tal-

enerġija partikolarment permezz tal-Patt tas-Sindki;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Kummissjoni timmobilizza bis-sħiħ dan in-netwerk kif ukoll inizjattivi 

oħra bħal 'Smart Cities and Communities', u 'Energy Cities' u tagħtihom ir-riżorsi 

finanzjari u umani sabiex jiżviluppaw aktar; iqis li l-partijiet tal-Patt tas-Sindki 

għandhom jingħataw aċċess ta' prijorità għall-fondi Ewropej;" 

 
ALDE: 

premessa AI 

l-ewwel parti "billi s-suq tal-konsumaturi tal-enerġija tal-UE ma jiffunzjonax kif xieraq, peress li 

f'ħafna Stati Membri l-konsumaturi għandhom għażla żgħira wisq bejn il-fornituri; 

billi l-kwistjonijiet tal-konċentrazzjoni tas-suq għandhom jiġu indirizzati mill-

politika tal-UE dwar il-kompetizzjoni sabiex il-konsumaturi jkunu jistgħu jibdlu l-

fornituri u b'hekk iżidu l-kompetizzjoni u jbaxxu l-prezzijiet; billi għandha tingħata 

attenzjoni għar-riskju li ċittadini inqas infurmati, li huma anqas probabbli li jqabblu 

u jibdlu l-fornituri, jispiċċaw b'tariffi skaduti u mhux kompetittivi" 

it-tieni parti " u b'hekk b'mod pervers jissussidjaw lill-konsumaturi iżjed sofistikati u infurmati;" 

 
Verts/ALE: 

§ 137 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jew saħansitra jeliminaw" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
S&D: 

emenda 58 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-kontroll pubbliku" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 112 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "politiki" "teknoloġikament newtrali" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

l-ewwel parti "Iqis li l-Unjoni tal-Enerġija timplika negozjar b'leħen wieħed mal-pajjiżi terzi;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tanalizza l-adegwatezza u l-istruttura potenzjali ta' 

mekkaniżmu ta' xiri kollettiv volontarju u l-impatt tiegħu fuq il-funzjonament tas-

suq intern tal-gass, l-impriżi affettwati u l-kontribut tiegħu biex tiġi żgurata s-sigurtà 

tal-provvista tal-gass; jinnota li billi hemm diversi mudelli ta' mekkaniżmi ta' xiri 

kollettiv, jeħtieġ li jsir iżjed xogħol biex jiġi ddeterminat l-aħjar mudell ibbażat fuq 

is-suq applikabbli għar-reġjuni u l-fornituri kkonċernati tal-UE u għall-

kundizzjonijiet li taħthom jista' jitnieda l-mekkaniżmu ta' xiri kollettiv volontarju; 

iqis li l-koordinazzjoni tal-pożizzjonijiet u x-xiri kollettiv tal-gass għandhom jibdew 

fil-livell reġjonali;" 

it-tielet parti " jirrakkomanda, sadanittant, li l-Kummissjoni u s-Segretarjat tal-Komunità tal-

Enerġija jappoġġaw lil dawk l-Istati Membri u l-Partijiet Kontraenti tal-Komunità 

tal-Enerġija rispettivament, li jixtiequ jinnegozjaw kuntratti tal-enerġija fuq bażi 

volontarja, f'konformità mal-acquis tas-suq intern tal-UE u mar-regoli tal-UE dwar 

il-kompetizzjoni u r-regoli tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, u jipprovdu 

għall-protezzjoni ta' informazzjoni kummerċjalment sensittiva; jissottolinja li l-

kuntratti tal-enerġija għandhom ikunu bbażati fuq il-prezzijiet tas-suq u l-

kompetizzjoni;" 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa ta' trasparenza akbar fi ftehimiet relatati mal-enerġija, li tista' 

tinkiseb billi jissaħħaħ ir-rwol tal-Kummissjoni f'negozjati relatati mal-enerġija li 

jinvolvu Stat Membru wieħed jew aktar u pajjiżi terzi, b'mod partikolari billi jsir 

rekwiżit li l-Kummissjoni tipparteċipa fin-negozjati kollha bħala osservatur sabiex 

issaħħaħ il-pożizzjoni ta' Stati Membri individwali fil-konfront ta' fornitur ta' pajjiż 

terz involut fin-negozjati sabiex u b'hekk jiġu mmitigati r-riskji ta' abbuż minn 

pożizzjoni dominanti minn fornitur wieħed; jinnota, barra minn hekk, li l-

Kummissjoni għandha twettaq valutazzjonijiet ex ante u ex post, filwaqt li tirrispetta 

bis-sħiħ l-informazzjoni kummerċjalment sensittiva, u tfassal kemm lista pożittiva 

kif ukoll lista negattiva ta' klawżoli ta' ftehim, bħal projbizzjoni fuq l-esportazzjoni, 

klawżoli ta' destinazzjoni u take-or-pay, l-indiċizzar taż-żejt għall-prezzijiet tal-gass 

jew klawżoli li jipprojbixxu li parti terza tagħmel provvisti tal-enerġija suġġett għall-

kundizzjoni li jingħata aċċess preferenzjali għall-infrastruttura tat-trasport tal-

enerġija fl-UE;" 

it-tieni parti "jirrimarka li, skont l-Artikolu 13(6)(a) tar-Regolament (UE) Nru 994/2010/UE, 

meta jkunu qed jiġu konklużi ftehimiet intergovernattivi ġodda ma' pajjiżi terzi li 

għandhom impatt fuq l-iżvilupp tal-infrastruttura tal-gass u l-provvisti tal-gass, l-

Istati Membri huma meħtieġa jinformaw lill-Kummissjoni, sabiex din tkun tista' 

tivvaluta s-sitwazzjoni rigward is-sigurtà tal-provvista fil-livell tal-UE;" 

it-tielet parti " jistieden lill-Kummissjoni tinkludi dispożizzjonijiet b'saħħithom dwar il-

valutazzjoni ex ante fil-kuntratti kummerċjali rigward il-provvista tal-gass fir-

reviżjoni tar-Regolament dwar is-Sigurtà tal-Provvista tal-Gass;" 

 
EFDD: 

§ 166 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u b'livelli baxxi ta' karbonju" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Verts/ALE, S&D: 

§ 28 

l-ewwel parti "Jemmen li l-Unjoni tista' żżid is-sigurtà tal-enerġija tagħha u tnaqqas id-dipendenza 

tagħha fuq fornituri u fjuwils partikolari billi żżid l-effiċjenza fl-enerġija, kif ukoll 

tagħmel l-aħjar użu mis-sorsi ta' enerġija tal-Ewropa, f'konformità mal-għanijiet tal-

UE dwar is-sigurtà tal-enerġija, tal-ambjent u l-klima kif ukoll mal-leġiżlazzjoni 

dwar is-saħħa u s-sigurtà, billi jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-Istati Membri fir-rigward 

tat-taħlitiet tal-enerġija tagħhom u jiġu evitati l-piżijiet regolatorji mhux meħtieġa u 

jiġi rrispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità;" 

it-tieni parti " jenfasizza li bħala prinċipju m'għandu jkun hemm diskriminazzjoni kontra l-ebda 

fjuwil jew teknoloġija li jikkontribwixxu għas-sigurtà tal-enerġija u l-objettivi dwar 

il-klima;" 

 
ECR, S&D: 

§ 29 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita l-użu effettiv tal-iskemi eżistenti kollha ta' 

finanzjament tal-UE, inkluż il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi, sabiex 

tattira l-investiment għal proġetti ta' infrastruttura tal-enerġija ewlenin, tar-riċerka u 

l-innovazzjoni dwar l-effiċjenza fl-enerġija, sorsi ta' enerġija rinnovabbli u l-iżvilupp 

tal-kapaċitajiet interni tal-Ewropa bil-għan li jinkisbu l-objettivi tal-2030 dwar il-

klima u l-enerġija, abbażi ta' approċċ kostijiet-benefiċċji" 

it-tieni parti "li jkun teknoloġikament newtrali" 

it-tielet parti "u li jipprijoritizza l-internalizzazzjoni tal-ispejjeż esterni;" 

 
ALDE, S&D: 

§ 77 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "impjanti tal-enerġija bi fjuwils fossili mgħammra 

b'teknoloġija għall-qbid ta' karbonju u impjanti nukleari ġodda (f'dawk l-Istati 

Membri li jixtiequ jagħmlu dan) bħala sors kritiku ta' enerġija b'karga bażika 

b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju," 

it-tieni parti "impjanti tal-enerġija bi fjuwils fossili mgħammra b'teknoloġija għall-qbid ta' 

karbonju," 

it-tielet parti "u impjanti nukleari ġodda (f'dawk l-Istati Membri li jixtiequ jagħmlu dan) bħala 

sors kritiku ta' enerġija b'karga bażika b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju," 

 
PPE, ENF: 

§ 86 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "inkoraġġiment u l-promozzjoni ta’ skemi ta’ bdil 

kollettivi, ir-rekwiżit li l-kontijiet tal-enerġija jinkludu tqabbil ma’ kompetituri 

abbażi ta’ mudelli ta’ konsum storiċi, ir-rekwiżit li l-fornituri jpoġġu 

awtomatikament lill-klijenti tagħhom fuq l-aktar tariffa vantaġġjuża disponibbli, u l-

" 

it-tieni parti dan il-kliem apparti "ir-rekwiżit li l-kontijiet tal-enerġija jinkludu tqabbil ma' 

kompetituri abbażi ta' mudelli ta' konsum storiċi," 

it-tielet parti dan il-kliem 
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Verts/ALE, EFDD: 

§ 133 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi li l-enerġija tal-Ewropa u t-teknoloġiji effiċjenti bħall-koġenerazzjoni 

jagħtu kontribut fundamentali għas-sigurtà tal-enerġija tal-UE u l-kisba tal-miri dwar 

l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra;"  

it-tieni parti "jemmen, f'dan ir-rigward, li l-Unjoni tal-Enerġija trid tirrifletti d-dritt li l-Istati 

Membri jużaw kwalunkwe sors tal-enerġija sikur u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi 

ta' karbonju għad-dispożizzjoni tagħhom;" apparti l-kliem "b'emissjonijiet baxxi ta' 

karbonju" 

it-tielet parti "b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju" 

 
PPE, ECR: 

§ 134 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "barra minn hekk, jirrikonoxxi li l-potenzjal limitat tal-

fjuwils mhux konvenzjonali li jgħinu sabiex tiġi ssodisfata d-domanda futura għall-

enerġija tal-UE, flimkien ma' spejjeż għolja tal-investiment u l-isfruttament u l-

prezzijiet globali taż-żejt attwalment baxxi, ifisser li hemm dubju jekk il-fratturazzjoni 

idrawlika tistax tkun teknoloġija vijabbli fl-Unjoni Ewropea;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ENF, Verts/ALE, EFDD: 

§ 163 

l-ewwel parti "Jenfasizza li, f'dan ir-rigward, l-għażliet ta' finanzjament kollha tal-UE biex jagħtu 

spinta lit-teknoloġiji tal-enerġija sikuri u sostenibbli b'emissjonijiet baxxi ta' 

karbonju, l-effiċjenza fl-enerġija, is-sorsi ta' enerġija rinnovabbli, il-grids 

intelliġenti, il-produzzjoni deċentralizzata, il-ġenerazzjoni flessibbli, il-ħżin tal-

elettriku u l-elettrifikazzjoni tas-sistema tat-trasport għandhom jiġu sfruttati bis-sħiħ; 

jistieden lill-Kummissjoni tintensifika l-isforzi ta' riċerka tagħha u l-firxa ta' dawn it-

teknoloġiji biex tilħaq l-objettivi tagħha għall-2020, l-2030 u iżjed fit-tul u ttejjeb is-

sigurtà tal-enerġija tagħha u tiffaċilita l-irkupru ekonomiku; jistenna li r-rieżami ta' 

nofs it-terminu tal-programm ta' riċerka ta' Orizzont 2020 jirrifletti dawn il-

prijoritajiet; ifakkar li l-Isfida tal-Enerġija ta' Orizzont 2020 hija ddisinjata biex 

tappoġġa t-tranżizzjoni għal sistema tal-enerġija affidabbli, sostenibbli u 

kompetittiva li għandha l-prijoritajiet prinċipali tagħha elenkati taħt l-intestaturi 

dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija, Teknoloġiji b'Emissjonijiet Baxxi ta' Karbonju u Bliet 

u Komunitajiet Intelliġenti;" apparti l-kliem "b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju" u 

"Teknoloġiji b'Emissjonijiet Baxxi ta' Karbonju" 

it-tieni parti "b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju" 

it-tielet parti "Teknoloġiji b'Emissjonijiet Baxxi ta' Karbonju" 

ir-raba' parti il-bqija apparti l-kliem "għandu jintefaq f'oqsma tal-fjuwils mhux fossili, li minnhom 

15 % tal-baġit globali għall-isfida tal-enerġija" 

il-ħames parti dan il-kliem 

 
ENF, GUE/NGL: 

Premessa X 

l-ewwel parti "billi l-valutazzjoni u l-verifika ex post tal-ftehimiet kollha relatati mal-enerġija fir-

rigward tal-konformità mad-dritt tal-UE diġà huma possibbli permezz, inter alia, ta' 

regolamenti dwar il-kompetizzjoni u l-enerġija;" 

it-tieni parti "billi kontrolli tal-konformità ex ante insuffiċjenti fil-livell nazzjonali u f'dak tal-UE 

jwasslu għal distorsjonijiet serji fis-suq; billi l-Kummissjoni rrikonoxxiet dawn in-

nuqqasijiet u impenjat ruħha li ssaħħaħ id-dispożizzjonijiet tal-valutazzjoni ex ante 

dwar il-kuntratti kummerċjali tal-provvista tal-gass;" 
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Varji 

L-emendi 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 44 ġew irtirati. 
 

 

22. Inlestu l-grilja elettrika tal-Ewropa għall-2020 

Rapport: Peter Eriksson (A8-0330/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 1 3 + minn 76 

Membru 

VSI - 313, 343, 34 

4 + minn 76 

Membru 

VSI - 252, 406, 36 

5 + minn 76 

Membru 

VSI - 247, 392, 41 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

4 +  

5 +  

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 572, 90, 30 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 34 1 rapporteur  +  

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 630, 45, 20 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emendi 3, 4, 5 

ENF: § 31 (it-tielet parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 12, 23 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 2 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi li l-enerġija rinnovabbli, iż-żieda fl-effiċjenza enerġetika u taħlita 

sostenibbli ta' enerġija li jwasslu għall-iffrankar tal-enerġija u suq intern tal-enerġija 

li jippermetti fluss liberu tal-enerġija huma mezz importanti għal sistema tal-enerġija 

stabbli, sigura, indipendenti, inklussiva, trasparenti u kompetittiva għall-UE, li 

jiġġenera impjiegi ta' kwalità u ġid fi ħdan ekonomija sostenibbli orjentata lejn il-

futur; jissottolinja l-fatt li grad ogħla ta' interkonnettività tal-elettriku, grilji 

intelliġenti u disinn ġdid għas-suq huma meħtieġa għall-iżvilupp ta' sistema bħal 

din;" apparti l-kliem "l-enerġija rinnovabbli,", "sostenibbli", "li jwasslu għall-

iffrankar tal-enerġija", "sostenibbli" u "u disinn ġdid għas-suq" 

it-tieni parti "l-enerġija rinnovabbli,", "sostenibbli", "li jwasslu għall-iffrankar tal-enerġija", 

"sostenibbli" u "u disinn ġdid għas-suq" 

it-tielet parti il-bqija apparti l-kliem "l-ħolqien ta' sistema bħal din", "ewlenija" u "għall-Unjoni 

tal-Enerġija" 

ir-raba' parti dan il-kliem 

 
§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "se tgħin biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tagħna, 

inkluż l-għan tal-UE li tkun il-mexxej fl-enerġija rinnovabbli,", "koordinata" u 

"filwaqt li jiġu rrispettati l-għanijiet fit-tul tal-UE dwar il-klima u l-enerġija;" 

it-tieni parti "se tgħin biex jintlaħqu l-objettivi klimatiċi tagħna, inkluż l-għan tal-UE li tkun il-

mexxej fl-enerġija rinnovabbli," u "filwaqt li jiġu rrispettati l-għanijiet fit-tul tal-UE 

dwar il-klima u l-enerġija;" 

it-tielet parti "koordinata" 
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§ 14 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-benefiċċji ta' żieda fil-livell ta' interkonnessjoni ma jistgħux jitwettqu 

mingħajr livell għoli ta' akkoppjament tas-suq u trażmissjoni tal-operaturi tas-

sistema (TSOs);" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tagħmel l-isforzi kollha biex tevita li jiġi stabbilit 

akkoppjament fil-livell ta' gruppi tal-Istati Membri u biex tippromwovi l-

akkoppjament fil-livell tal-UE li jinkludi l-Istati Membri kollha u l-ġirien, b'mod 

partikolari l-pajjiżi li jipparteċipaw fil-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV);" 

 
§ 18 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta kull sena lill-Parlament dwar l-

implimentazzjoni tal-PCIs u dwar il-progress biex tintlaħaq il-mira ta' 10 %," 

it-tieni parti "bħala parti mir-rendikont komprensiv ta' kull sena previst fil-Qafas Strateġiku 

għall-Unjoni tal-Enerġija;" 

 
§ 22 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-implimentazzjoni ta' approċċ ta' "punt uniku ta' servizz" ("one-stop 

shop") tikkontribwixxi biex jitqassru l-proċeduri tal-għoti tal-permessi; ifakkar li r-

Regolament TEN-E jeħtieġ li kull Stat Membru jaħtar Awtorità Nazzjonali 

Kompetenti responsabbli għall-iffaċilitar, it-tqassir u l-koordinazzjoni tal-proċess tal-

permess fil-livell nazzjonali;" 

it-tieni parti "jilqa', f'dan ir-rigward, l-evalwazzjoni tal-approċċ ta' "punt uniku ta' servizz" mill-

Kummissjoni li għandha titwettaq fl-2017, u jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni, f'dan 

il-qafas, tivvaluta l-potenzjal ta' "punt uniku ta' servizz" uniku fil-livell tal-UE;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza ta' persunal ikkwalifikat ta' regolaturi nazzjonali tal-

enerġija, bil-kompetenza esperta meħtieġa u speċjalizzazzjoni u indipendenza;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni twettaq verifika indipendenti sa mhux aktar tard mill-

aħħar tal-2016 dwar ir-riżorsi disponibbli għar-regolaturi nazzjonali tal-enerġija u l-

grad ta' indipendenza miksuba minnhom, inkluża l-identifikazzjoni ta' 

rakkomandazzjonijiet dwar kif tista' tittejjeb is-sitwazzjoni;" 

 
§ 25 

l-ewwel parti "Jinnota li għad hemm nuqqas ta' trasparenza fir-rigward tal-kalkolu tal-kapaċitajiet 

transfruntiera disponibbli fis-suq u l-frekwenza, il-kobor u r-raġunijiet ta' tnaqqis fuq 

l-interkonnetturi; jiddubita, f'dan il-kuntest, li l-biċċa l-kbira tat-tnaqqis sinifikanti 

jiġi indirizzat bis-sħiħ;" 

it-tieni parti "jitlob lill-Kummissjoni tipprovdi lill-ACER bil-kompetenzi adegwati u s-setgħat 

biex tiġbor l-informazzjoni meħtieġa dwar kull kapaċità individwali ta' trażmissjoni 

transfruntiera sabiex jiġi permess lill-ACER tissodisfa r-responsabbiltajiet tagħha ta' 

monitoraġġ b'mod effikaċi; jitlob biex informazzjoni bħal din tkun fornuta lill-

ACER, flimkien mal-informazzjoni kuntestwali neċessarja dwar id-disinn u l-

funzjonament tan-netwerk nazzjonali; jilqa', f'dan ir-rigward, il-konklużjoni mħaffa 

tal-kodiċijiet tan-netwerk għall-elettriku; jinnota l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni li 

tespandi l-mandat, l-ambitu u l-poteri tal-ACER, u r-riflessjonijiet tagħha dwar 

x'jista' dan jinvolvi, kif ippreżentat mill-komunikazzjoni riċenti tagħha "Inwasslu 

Patt Ġdid għall-Konsumaturi tal-Enerġija"; jistieden lill-Kummissjoni tressaq 'il 

quddiem suġġerimenti konkreti f'dan ir-rigward, biex issostni t-twettiq ta' suq intern 

tal-enerġija reali; jinnota li kwalunkwe responsabbiltà ġdida assenjata lill-ACER 

għandha tkun appoġġjata b'riżorsi adegwati;" 
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§ 31 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk (CSEE) hija mogħnija b'potenzjal kbir - 

u l-biċċa kbira minnu mhux sfruttat - f'termini ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli;" 

it-tieni parti "jinnota li l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni dwar l-ippjanar fit-tul u l-bini ta' 

infrastruttura tal-grilja reġjonali fl-Ewropa Ċentrali u tax-Xlokk għandhom imorru 

lil hinn mill-UE biex jinkludu pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li mhumiex fl-UE u lit-

Turkija; jitlob għat-twaqqif ta' pjattaforma ġdida fejn il-partijiet interessati ewlenin 

kollha fir-reġjun jistgħu jiddiskutu u jipprovdu appoġġ politiku lill-proġetti konġunti 

mfassla sabiex jisfruttaw bis-sħiħ il-potenzjal tal-elettriku tar-reġjun; jirrikonoxxi li 

l-Grupp ta' Livell Għoli dwar il-Konnettività tal-Gass fl-Ewropa Ċentrali tal-Lvant u 

n-Nofsinhar tal-UE, stabbilit fi Frar 2015, jista' jsir pjattaforma ta' dan it-tip, 

sakemm il-mandat tiegħu jiġi estiż biex jinkludi l-qasam tal-elettriku u l-involviment 

ta' pajjiżi li mhumiex fl-UE tas-CSEE; jirrikonoxxi li l-pjattaforma tippermetti lill-

Kummissjoni tipprovdi tmexxija u appoġġ politiku;" apparti l-kliem "u lit-Turkija" 

it-tielet parti "u lit-Turkija" 

 
§ 33 

l-ewwel parti "Jirrakkomanda li l-Kummissjoni tivvaluta bir-reqqa l-prospetti ta' 

interkonnessjonijiet tal-elettriku ġodda fir-reġjun tal-Mediterran u bejn is-swieq tal-

Ewropa tan-Nofsinhar u tal-Afrika ta' Fuq fid-dawl ta' żieda fis-sigurtà tal-provvista" 

it-tieni parti "u l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli fiż-żewġ reġjuni;" 

 
§ 37 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Jenfasizza l-ħtieġa li tinkiseb mira futura ta' 

interkonnessjoni tal-elettriku abbażi tal-għanijiet dwar il-klima fuq terminu twil tal-

UE, u tas-sistema tal-enerġija sostenibbli li l-UE qed tfittex;", " b'kont meħud" u 

"tal-miri dwar il-klima fuq terminu twil u tal-enerġija tal-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 12 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "taħt it-tielet pakkett dwar l-enerġija" u "gwardjan ta' suq 

tal-elettriku disassoċjat u aċċessibbli" 

it-tieni parti "taħt it-tielet pakkett dwar l-enerġija" 

it-tielet parti "gwardjan ta' suq tal-elettriku disassoċjat u aċċessibbli" 

 
GUE/NGL, ENF: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jenfasizza li t-tneħħija gradwali tal-prezzijiet tal-enerġija regolati għall-

konsumaturi għandha tikkunsidra l-livell reali tal-kompetizzjoni fis-suq;" 

it-tieni parti "jinnota, barra minn hekk, li l-Istrateġija tal-UE dwar l-Enerġija għandha tassigura li 

l-konsumaturi jkollhom aċċess għal prezzijiet tal-enerġija affordabbli, siguri u 

sostenibbli;" apparti l-kliem "l-Istrateġija tal-UE dwar l-Enerġija" 

it-tielet parti "l-Istrateġija tal-UE dwar l-Enerġija" 
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PPE, S&D: 

§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u ma ġietx stabbilita fuq il-bażi ta' evidenza xjentifika" 

u "ifakkar li l-mira ta' 10 % ġiet stabbilita l-ewwel fl-2002 fuq il-bażi ta' kapaċità ta' 

ġenerazzjoni tal-elettriku installata li kienet teżisti dak iż-żmien; jirrikonoxxi li, 

għalkemm il-mira ta' 10 % hija importanti, la tiddeskrivi l-kwantità tal-elettriku li 

għaddej bejn il-pajjiżi u lanqas il-kwalità, bħal dak li għandu x'jaqsam mad-

disponibbiltà tal-interkonnessjoni eżistenti tal-infrastruttura jew tal-infrastruttura 

nazzjonali eżistenti bejn l-interkonnetturi;", "jemmen, għalhekk, li mira unika għall-

interkonnessjoni bbażata fuq il-kapaċità ta' ġenerazzjoni tal-elettriku installata, fiha 

nnifisha, mhix xierqa għall-Istati Membri kollha" u "fuq terminu medju, u 

ċertament" 

it-tieni parti "u ma ġietx stabbilita fuq il-bażi ta' evidenza xjentifika" 

it-tielet parti "ifakkar li l-mira ta' 10 % ġiet stabbilita l-ewwel fl-2002 fuq il-bażi ta' kapaċità ta' 

ġenerazzjoni tal-elettriku installata li kienet teżisti dak iż-żmien; jirrikonoxxi li, 

għalkemm il-mira ta' 10 % hija importanti, la tiddeskrivi l-kwantità tal-elettriku li 

għaddej bejn il-pajjiżi u lanqas il-kwalità, bħal dak li għandu x'jaqsam mad-

disponibbiltà tal-interkonnessjoni eżistenti tal-infrastruttura jew tal-infrastruttura 

nazzjonali eżistenti bejn l-interkonnetturi;" 

ir-raba' parti "jemmen, għalhekk, li mira unika għall-interkonnessjoni bbażata fuq il-kapaċità ta' 

ġenerazzjoni tal-elettriku installata, fiha nnifisha, mhix xierqa għall-Istati Membri 

kollha" 

il-ħames parti "fuq terminu medju, u ċertament" 
 

Varji: 

L-emenda 2 ġiet iddikjarata inammissibbli. 
 

 

23. L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress 

Rapport: Sven Schulze (A8-0331/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 502, 153, 34 

§ 9 2 PPE, S&D  +  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 532, 132, 28 

2 +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 655, 33, 4 

2/VSI + 528, 118, 34 

3/VSI + 380, 290, 8 

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 556, 129, 6 

2/VSI + 365, 305, 8 

§ 33 § test oriġinali Vsep +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 154, 526, 11 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 36 § test oriġinali Vsep -  

§ 45 3 PPE, S&D  +  

Wara l-kunsiderazzjoni 

7 

1 PPE, S&D  +  

Premessa D § test oriġinali Vsep +  

Premessa E § test oriġinali Vsep +  

Premessa O § test oriġinali Vsep -  

Premessa X § test oriġinali Vsep -  

Premessa W § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 607, 68, 16 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: §§ 4 (it-tieni parti), 23 (l-ewwel parti), 27, 28 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 33, premessi D, E 

PPE: § 36, premessi O, X 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jissottolinja l-importanza tal-Faċilità, speċjalment fi żminijiet ta' kriżi, fir-rwol 

tagħha li tippermetti lill-persuni qiegħda jew żvantaġġati jkollhom aċċess għall-

finanzjament;" 

it-tieni parti "jenfasizza li fil-kuntest tal-kriżi attwali tal-migrazzjoni u tal-asil b'mod partikolari, 

il-mikrofinanzjament jista' jservi ta' appoġġ fundamentali għar-rifuġjati u għall-

migranti li qegħdin jidħlu fis-suq tax-xogħol tal-UE;" 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa f'termini 

ta' aċċess għall-mikrofinanzjament, u biex fil-futur tipprevedi l-istess proporzjon 

immirat bejn l-imprendituri nisa u rġiel;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jħeġġu lill-MFIs jimplimentaw 

strateġiji speċifiċi li jkollhom lin-nisa fil-mira tagħhom u jappoġġaw l-

intraprenditorija tan-nisa, inkluż permezz ta' kooperazzjoni ma' assoċjazzjonijiet u 

organizzazzjonijiet rilevanti fil-qasam;" 
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§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "nisa" u "li jimmiraw b'mod speċifiku lin-nisa bil-għan li 

jintlaħaq bilanċ aħjar bejn is-sessi fl-aċċess għall-mikrofinanzjament" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 25 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "għan-nisa" u "nisa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 26 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "Jirrikonoxxi l-importanza tal-proporzjon immirat bejn l-

imprendituri nisa u rġiel;" u "madankollu" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 28 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lir-refuġjati u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 34 

l-ewwel parti "Jilqa' l-possibbiltà taħt l-EaSI li jiġi ffinanzjat il-bini tal-kapaċità ta' MFIs u ta' 

għajnuna teknika għall-MFIs bil-ħsieb li jitjiebu l-professjonalizzazzjoni tagħhom, 

il-forniment ta' servizz, u l-ġbir u l-ipproċessar tad-data sabiex jingħata spunt aħjar 

dwar il-Faċilità;" 

it-tieni parti "jipproponi, għalhekk, il-ħolqien ta' sit web fejn ikunu possibbli l-preżentazzjoni u l-

konsultazzjoni ta' proġetti u ta' database Komunitarja li tinkludi informazzjoni ta' 

kreditu u eventwalment il-possibbiltà li jiġu rrapportati ostakli possibbli (anke u fuq 

kollox burokratiċi);" 

 
Premessa W 

l-ewwel parti "billi tali strument għadu mhux magħruf wisq mill-benefiċjarji potenzjali," 

it-tieni parti "kif juru l-volumi ta' mikrokreditu mogħtija li huma inqas mill-għan stabbilit;" 

 
PPE, ECR: 

§ 27 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bħall-migranti" u "ir-refuġjati" 

it-tieni parti "bħall-migranti" 

it-tielet parti "ir-refuġjati" 
 

 

24. PKS ġdida: struttura għall-miżuri tekniċi u l-pjanijiet pluriennali 

Rapport: Gabriel Mato (A8-0328/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 613, 20, 55 

2/VSI - 303, 326, 60 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 20 § test oriġinali Vsep -  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 304, 360, 24 

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 28 § test oriġinali Vsep +  

§ 34 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 402, 258, 20 

Premessa B § test oriġinali Vsep +  

Premessa E § test oriġinali Vsep +  

Premessa G § test oriġinali Vsep +  

Premessa R § test oriġinali Vsep +  

Premessa S § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 403, 243, 36 

Premessa U § test oriġinali Vsep +  

Premessa V § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa Y § test oriġinali Vsep +  

Premessa Z § test oriġinali Vsep +  

Premessa AA § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

Premessa AE § test oriġinali Vsep +  

Premessa AG § test oriġinali Vsep +  

Premessa AJ 1 rapporteur  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 571, 6, 65 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: §§19, 21 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 20, premessa G 

ECR: §§ 20, 28, 34 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 25 

l-ewwel parti "Jemmen li l-objettiv ta' konservazzjoni tar-Regolament qafas dwar miżuri tekniċi 

jista' jintlaħaq b’mod aktar effikaċi permezz ta’ azzjonijiet immirati lejn it-titjib tal-

provvista u ġestjoni tad-domanda" 

it-tieni parti "bl-għajnuna ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi;" 

 
ECR: 

§ 19 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "tliet" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 21 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "kollha" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
Premessa S 

l-ewwel parti "billi l-adozzjoni ta’ miżuri tekniċi fuq bażi reġjonali għandha ssegwi l-mudell 

miftiehem mill-koleġiżlaturi skont il-PKS il-ġdida," 

it-tieni parti " jiġifieri li l-Kummissjoni tadotta atti delegati abbażi ta’ rakkomandazzjonijiet 

konġunti mill-Istati Membri kkonċernati li jissodisfaw l-istandards u l-għanijiet 

deċiżi mill-koleġiżlaturi, jew, jekk l-Istati Membri kkonċernati ma jippreżentaw ebda 

rakkomandazzjoni konġunta fi żmien l-iskadenza, fuq inizjattiva tal-Kummissjoni 

stess; billi, madankollu, il-Parlament iżomm id-dritt li joġġezzjona għal kwalunkwe 

att delegat skont it-Trattat ta’ Lisbona;" 

 
Premessa AA 

l-ewwel parti "billi r-riforma tal-PKS introduċiet ir-rekwiżiti tal-ħatt l-art" 

it-tieni parti "u pprovdiet flessibbiltà, eċċezzjonijiet u appoġġ finanzjarju taħt il-Fond Ewropew 

għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS); 

billi x’aktarx ikun hemm diffikultajiet biex tiġi implimentata l-projbizzjoni ta' ħut 

skartat f’sajd imħallat, għal speċi bi kwota limitanti;" 
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PPE: 

Premessa V 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bħalma hu l-għażel tat-tisqif" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


