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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. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' Data dwar ir-Reġistrazzjoni 

tal-Vetturi (DRV) fil-Latvja * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0370/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 590, 35, 74 

 

 

2. Il-preżunzjoni tal-innoċenza u d-dritt li wieħed ikun preżenti waqt il-proċess 

fil-proċedimenti kriminali ***I 

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0133/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

nru 1 

52 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-51 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 577, 48, 86 

 

 

3. Tagħmir personali protettiv ***I 

Rapport: Vicky Ford (A8-0148/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

nru 1 

158 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-157 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 606, 53, 50 
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4. It-tagħmir li juża l-gass ***I 

Rapport: Catherine Stihler (A8-0147/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

nru 1 

203 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-202 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 629, 63, 16 

 

 

5. L-installazzjonijiet funivjarji ***I 

Rapport: Antonio López-Istúriz White (A8-0063/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

nru 1 

148 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-147 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 639, 69, 2 

 

6. Oġġezzjoni għall-att delegat dwar sistema ta’ preferenzi tariffarji 

ġeneralizzati 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0044/2016 (maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-
mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0044/2016   (GUE/NGL) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI - 125, 530, 53 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: votazzjoni finali 
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7. Oġġezzjoni għall-att delegat dwar rekwiżiti speċifiċi dwar il-kompożizzjoni u 

l-informazzjoni għall-ikel ipproċessat ibbażat fuq iċ-ċereali u għall-ikel tat-

trabi 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0067/2016 (maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-
mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0067/2016  

(Kumitat ENVI) 

Wara l-Artikolu 4 2 Verts/ALE VSI + 352, 276, 73 

§ 3 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 212, 456, 31 

§ 4 § test oriġinali Vsep -  

§ 8 3 S&D  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

Premessa C 1 Verts/ALE VSI + 355, 308, 44 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa F § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa G § test oriġinali Vsep -  

Premessa J § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 393, 305, 12 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 1, 2, votazzjoni finali 
 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 3, 4 

S&D: §§ 3, 4, premessi G, J 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni biex tipposponi l-adozzjoni ta' dan l-att delegat sakemm 

ir-rapport tagħha stess dwar l-ikel maħsub għat-tfal żgħar ("formula") jiġi ppubblikat 

u sakemm l-EFSA tippubblika r-rieżami tagħha fir-rigward tal-evidenza dwar iz-

zokkor u l-introduzzjoni bikrija ta' ikel ipproċessat fir-rakkomandazzjonijiet ottimali 

tal-ikel għat-trabi u t-tfal żgħar," 

it-tieni parti "b'mod partikolari l-imminar tat-treddigħ u ż-żieda tal-obeżità fit-tfal;" 

 
premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "li t-trabi għandhom jingħataw esklussivament ħalib 

tas-sider sal-età ta' 6 xhur u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa F 

l-ewwel parti "billi l-Istati Membri kollha approvaw il-Kodiċi Internazzjonali tal-

Kummerċjalizzazzjoni tas-Sostituti tal-Ħalib tas-Sider adottat mill-Assemblea 

Dinjija tas-Saħħa fl-1981 ("il-Kodiċi Internazzjonali") u s-16-il riżoluzzjoni rilevanti 

sussegwenti tal-Assemblea Dinjija tas-Saħħa" 

it-tieni parti "li tfasslu biex jiżguraw li l-ġenituri kollha u kull min jieħu ħsieb it-tfal jirċievu 

informazzjoni oġġettiva u tassew indipendenti, biex jitneħħew l-ostakoli għat-

treddigħ u biex jiġi żgurat li, jekk ikunu meħtieġa, is-sostituti tal-ħalib tas-sider 

jintużaw b'mod sikur;" 
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8. Proċess ta' paċi fil-Kolombja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0041/2016, B8-0042/2016, B8-0053/2016, B8-0054/2016, B8-

0055/2016, B8-0061/2016, B8-0062/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0041/2016 (PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, 

Verts/ALE, EFDD) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0041/2016  PPE  ↓  

B8-0042/2016  ECR  ↓  

B8-0053/2016  ALDE  ↓  

B8-0054/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0055/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0061/2016  S&D  ↓  

B8-0062/2016  EFDD  ↓  

 

Varji 

Igor Šoltes (Grupp Verts/ALE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-

B8-0041/2016.  

 
 


