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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. Is-Saħħa tal-Annimali ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Jasenko Selimovic (A8-0041/2016) (maġġoranza kwalifikata 

meħtieġa biex tiġi rrifjutata l-pożizzjoni tal-Kunsill) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1 EFDD VSI - 78, 613, 13 

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 
 

 

2. Skema għall-għajnuna għall-provvista ta' frott u ħaxix, banana u ħalib fl-

istabbilimenti edukattivi ***I 

Rapport: Marc Tarabella (A8-0006/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1 kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 584, 94, 32 

 

 

 

3. Aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-

portijiet ***I 

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-

Kummissjoni 

148 + minn 

40 Membru 

VSI - 243, 454, 12 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-40 

42-43 

45-47 

49-93 

95-96 

100 

102-

109 

115-

135 

kumitat VE + 549, 151, 9 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli – 

votazzjoni separata 

41 kumitat VSI + 524, 180, 3 

98 kumitat Vsep +  

99 kumitat Vsep +  

Artikolu 1, § 1, punt a 146 + minn 

40 Membru 

VSI - 222, 484, 4 

139 Verts/ALE VSI - 194, 513, 3 

44 kumitat  +  

Artikolu 1, § 2, punt a 140Em

T 

Verts/ALE  -  

Artikolu 1, § 2, punt d 141Em

T 

Verts/ALE  -  

Artikolu 1, § 3 150 ECR VSI - 94, 613, 5 

137 EFDD VSI - 91, 609, 6 

142 Verts/ALE VSI - 150, 545, 18 

48 kumitat  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Artikolu 1, § 4 154 ECR VSI - 136, 569, 7 

Artikolu 6, § 1, wara l-

punt b 

151 ECR VSI - 132, 569, 10 

Artikolu 6, wara l-§ 4 152 ECR VSI - 140, 562, 3 

Artikolu 8, § 6 143= 

147= 

Verts/ALE  

+ minn 

40 Membru 

VSI - 170, 484, 55 

94 kumitat  +  

Artikolu 9, § 3 97 kumitat  +  

153 ECR VSI ↓  

Artikolu 11 101 kumitat  +  

144 Verts/ALE  -  

Artikolu 14 155Em

T 

ECR  -  

110/ 

112-

114 

kumitat  +  

111 kumitat  +  

145 Verts/ALE VSI ↓  

Artikolu 25, § 2 156 ECR VSI - 153, 524, 34 

136 kumitat  +  

Wara l-Premessa 1 138 Verts/ALE  -  

Wara l-Premessa 14 149 ECR VSI - 138, 569, 4 

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI + 451, 243, 18 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva  votazzjoni posposta  

(Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' 

Proċedura) 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148 

EFDD: emendi 137, 143, 147, 148 

S&D, ENF: proposta tal-Kummissjoni 

ECR: emendi 41, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: emendi 98, 99 
 

Varji 

Tibor Szanyi (Grupp S&D) irtira l-firma tiegħu għall-emendi 146 u 147. 
 

 

4. L-indiċijiet armonizzati tal-prezzijiet għall-konsumatur ***I 

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0313/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

nru 1 

2 kumitat  +  

Blokk Nru 2 1 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 575, 100, 30 

 

 

 

5. Rapport Annwali 2014 dwar il-Protezzjoni tal-Interessi Finanzjarji tal-UE - 

Ġlieda kontra l-frodi 

Rapport: Benedek Jávor (A8-0026/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 1 ENF  -  

§ 22 2 ENF  -  

§ 25 3 ENF  -  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 569, 69, 73 

2/VSI + 536, 159, 11 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 649, 11, 49 

2/VSI + 652, 25, 26 

3/VSI + 669, 9, 26 

§ 36 4EmT ENF  -  

§ 41 5 ENF  -  

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 618, 40, 54 

2/VSI + 648, 33, 27 

Wara l-§ 49 10 EFDD VE - 320, 361, 23 

§ 52 6EmT ENF VSI - 135, 541, 14 

§ 53 7EmT ENF VSI - 144, 519, 27 

Wara l-§ 56 11 EFDD VE + 404, 275, 25 

12 EFDD  +  

§ 59 8 ENF  -  

Wara l-§ 63 13 EFDD VE + 336, 277, 93 

§ 69 14 EFDD  +  

§ 75 9 ENF  -  

§ 76 § test oriġinali VSI + 447, 32, 231 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 576, 50, 84 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: §§ 52, 53, 76 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

§ 26 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sistema ta' indikaturi stretti u ta' kriterji 

uniformi faċilment applikabbli abbażi tar-rekwiżiti stabbiliti fil-Programm ta' 

Stokkolma biex jitkejjel il-livell ta' korruzzjoni fl-Istati Membri u jiġu evalwati l-

politiki tal-Istati Membri kontra l-korruzzjoni; jinsab imħasseb dwar l-affidabbiltà u 

l-kwalità tad-data ġejja mill-Istati Membri; jappella għalhekk lill-Kummissjoni biex 

taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tiggarantixxi data komprensiva, preċiża u 

affidabbli mingħajr ma tinsa l-għan ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Iskema ta' Awditu 

Uniku;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa indiċi ta' korruzzjoni għall-kategorizzazzjoni 

tal-Istati Membri;" 

 
§ 31 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni iżżomm l-politika stretta tagħha dwar l-interruzzjoni u s-

sospensjoni ta' pagamenti skont il-bażi legali rilevanti; " 

it-tieni parti "jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni adottat deċiżjoni ġdida dwar il-Mekkaniżmu ta' 

Twissija Bikrija (STB); jistenna bil-ħerqa l-ħolqien ta' sistema komprensiva ta' 

identifikazzjoni u esklużjoni bikrija li se jiġu proposti mill-Kummissjoni; jistieden 

lill-Kummissjoni biex iżżomm l-Istati Membri u l-awtoritajiet lokali informati aħjar 

dwar l-implimentazzjoni tal-politika tagħha," 

it-tielet parti waqt li jitqies li dan il-proċess ma jridx jiġi ppreġudikat minn konsiderazzjonijiet 

politiċi;" 

 
§ 48 

l-ewwel parti "Jinnota li d-definizzjoni, il-klassifikazzjoni u d-detezzjoni, kif ukoll ir-rapportar ta' 

irregolaritajiet għadhom ivarjaw bejn u fi ħdan l-Istati Membri, l-aktar minħabba d-

definizzjonijiet differenti ta' irregolaritajiet; huwa tal-fehma li armonizzazzjoni 

ulterjuri hija meħtieġa, u jilqa', f'dan il-kuntest, ir-regolament delegat tal-

Kummissjoni tat-8 ta' Lulju 2015 dwar ir-rapportar ta' irregolaritajiet li 

jissupplimenta r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni; jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu strateġiji koerenti biex jiġu trattati l-

irregolaritajiet u miġġielda l-frodi fi ħdan il-politika ta' koeżjoni; jenfasizza l-miżuri 

preventivi u korrettivi meħuda mill-Kummissjoni biex jiġu evitati irregolaritajiet 

frodulenti," 

it-tieni parti "inkluża l-interruzzjoni ta' 193 pagament skont il-politika ta' koeżjoni;" 

 
PPE: 

§ 29 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza ta' aċċess għall-informazzjoni u t-trasparenza tal-lobbying, 

u li l-finanzjament tal-UE jintuża biex jappoġġa l-ħidma ta' organizzazzjonijiet 

indipendenti f'dan il-qasam," 

it-tieni parti "inter alia biex jistabbilixxu appoġġ finanzjarju għal ġurnaliżmu investigattiv 

transkonfinali;" 
 

 

6. L-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-ħidma tal-Parlament Ewropew 

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0034/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

4 + minn 

40 Membru 

 -  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 365, 327, 8 

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 667, 33, 3 

2 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 316, 390, 2 

§ 9 2 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 364, 338, 7 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 463, 223, 19 

3 +  

§ 11 § test oriġinali VSI + 354, 347, 10 

§ 12 § test oriġinali Vsep +  

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 419, 262, 21 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 348, 337, 20 

3/VE + 360, 335, 8 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 15 § test oriġinali Vsep +  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 404, 283, 15 

§ 20 § test oriġinali Vsep +  

§ 21 § test oriġinali VSI - 335, 350, 21 

§ 23 § test oriġinali VSI + 479, 200, 24 

§ 24 § test oriġinali Vsep -  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 517, 166, 18 

2 +  

3 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 533, 158, 16 

2/VSI + 352, 340, 11 

§ 32 § test oriġinali VSI - 339, 346, 15 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 355, 342, 2 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Wara l-§ 34 3 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 363, 328, 11 

§ 36 § test oriġinali VSI + 568, 124, 13 

Kunsiderazzjoni 9 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-

kunsiderazzjoni 24 

1 ALDE, S&D, 

Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 353, 345, 12 

Premessa A § test oriġinali VSI + 576, 78, 55 

Premessa B § test oriġinali VSI + 555, 55, 88 

Premessa C § test oriġinali VSI + 627, 30, 49 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 550, 63, 89 

2/VSI + 361, 284, 58 

Premessa F § test oriġinali VSI + 607, 48, 45 

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 360, 320, 26 

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa Q § test oriġinali Vsep +  

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

Premessa W § test oriġinali VSI + 505, 168, 24 

Premessa X § test oriġinali Vsep +  

Premessa Z § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat 

FEMM (it-test kollu) 

VSI + 453, 173, 79 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ALDE: § 23 

S&D: Premessi A, B, C, E, F, W; § 36 

ECR: §§ 7 (l-1 parti), 11, 14 (it-2 parti), 21, 26 (it-2 parti), 29, 32 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: kunsiderazzjoni 9 

PPE: §§ 11, 12, 15, 20, 24, 32; Premessi H, Q, W, X 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 8 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u dik tal-familja" 

it-tieni parti dawn il-kliem 

 
ECR: 

§ 7 

l-ewwel parti "Jistieden lis-servizzi responsabbli jkomplu jaħdmu fuq miżuri speċifiċi li 

jippromwovu l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;" 

it-tieni parti "jiddispjaċih li fost l-uffiċjali tal-PE, in-nisa għadhom fil-maġġoranza fil-grupp ta' 

funzjoni tal-assistenti (AST); jitlob li jkun hemm analiżi annwali tal-qagħda attwali 

tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-Parlament, ibbażata fuq data diżaggregata skont il-

ġeneri, fil-livelli kollha tal-persunal u l-korpi politiċi, inklużi l-assistenti 

parlamentari, u li dan ir-rappurtar isir pubbliku;" 

 
PPE: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jitlob li n-netwerk għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, li jirrappreżenta 

kumitati iżda wkoll delegazzjonijiet interparlamentari, jiġi żviluppat kontinwament u 

li jkun involut bis-sħiħ fil-monitoraġġ regolari tas-sitwazzjoni attwali tal-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-oqsma ta' politika; jinnota l-ħtieġa għal 

parteċipazzjoni akbar u parteċipazzjoni attiva mill-Membri tal-PE fin-netwerk" 

it-tieni parti "u jitlob li s-sostituti tal-Membri tal-PE jiġu miżjuda fin-netwerk sabiex tiżdied il-

parteċipazzjoni, bħalma jsir għall-kumitati u d-delegazzjonijiet;" 
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§ 10 

l-ewwel parti "Jinnota li l-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u d-Diversità 

huwa responsabbli mill-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni għall-Promozzjoni tal-

Ugwaljanza u d-Diversità fil-Parlament u mill-iżgurar tal-implimentazzjoni tiegħu; 

jistieden lill-grupp ta' livell għoli, bl-appoġġ tas-servizzi kompetenti, jippreżenta 

pjan direzzjonali komprensiv għall-ugwaljanza bejn is-sessi" 

it-tieni parti "li juri kif għandha tiżdied ir-rappreżentanza tan-nisa fil-pożizzjonijiet ta' maniġment 

intermedju u superjuri għal 40 % sal-2020;" 

it-tielet parti "jistieden lid-Direttorat Ġenerali għall-Persunal u lill-gruppi politiċi biex 

jikkunsidraw li jipproponu kemm mara kif ukoll raġel għal pożizzjonijiet ta' Kap ta' 

Unità meta jkun hemm pożizzjonijiet vakanti;" 

 
§ 13 

l-ewwel parti It-test kollu ħlief għall-kliem "jistieden lill-gruppi politiċi jikkunsidraw in-nomina ta' 

Membri tal-PE mill-ġeneru sottorappreżentat f'kull Kumitat, b'mod ikkoordinat;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 16 

l-ewwel parti "Jenfasizza li bbaġitjar sensittiv għall-ġeneri fil-forma ta' ppjanar, ipprogrammar u 

bbaġitjar li jikkontribwixxi għall-avvanz tal-ugwaljanza bejn is-sessi u t-twettiq tad-

drittijiet tan-nisa huwa waħda mill-għodod ewlenin li jintużaw minn dawk li jfasslu 

l-politika biex jindirizzaw disparitajiet bejn is-sessi;" 

it-tieni parti "jiddispjaċih li l-eżerċizzju ta' bbaġitjar għall-perspettiva tal-ġeneri wera li l-

perspettiva tal-ġeneri għadha 'l bogħod milli tiddaħħal fil-politiki kollha, fil-livelli 

kollha u f'kull stadju tal-proċess ta' tfassil ta' politiki;" 

it-tielet parti "jinnota li, f'dan il-kuntest, huwa kruċjali b'mod partikolari li tinbena kapaċità 

interna dwar ibbaġitjar sensittiv għall-perspettiva tal-ġeneri sabiex jissaħħaħ ir-rwol 

ta' skrutinju tal-Parlament dwar dawn il-kwistjonijiet;" 

ir-raba' parti "jinnota li l-implikazzjonijiet ta' deċiżjonijiet ta' nfiq u dħul għandhom impatt 

estremament differenti fuq in-nisa u l-irġiel u jenfasizza li l-Membri tal-PE fuq il-

kumitati rilevanti għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni dawn l-effetti differenti fit-

tfassil tal-baġits;" "jenfasizza li bbaġitjar sensittiv għall-perspettiva tal-ġeneri 

jippromwovi r-responsabilità u t-trasparenza fir-rigward tal-impenn tal-Parlament 

lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi;" 

 
§ 29 

l-ewwel parti "Jilqa' l-inizjattivi speċifiċi meħuda minn diversi kumitati parlamentari f'dan il-

qasam; jiddispjaċih li maġġoranza kbira tal-kumitati la adottaw u lanqas iddiskutew 

pjan ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi għal ħidmithom; jenfasizza kemm 

huwa importanti li l-korpi kompetenti kollha jaħdmu mal-kumitati u d-

delegazzjonijiet kollha sabiex jaqsmu l-aħjar prattiki, fosthom, permezz tan-netwerk 

għall-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri," 

it-tieni parti "u biex jistabbilixxu proċedura ċara, li tkun inkorporata fir-Regoli ta' Proċedura, 

dwar l-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi minn kull 

kumitat u delegazzjoni; jirrakkomanda li kull kumitat jorganizza seduta ta' smigħ 

dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-qasam tiegħu ta' politika darba kull 

sentejn, biex jikkoinċidi mat-tfassil ta' rapport dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva 

tal-ġeneri;" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "korp ta'" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 34 

l-ewwel parti It-test kollu ħlief għall-kliem "bħalma huma l-istabbiliment ta' grupp ta' ħidma 

interistituzzjonali ta' livell għoli dwar l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa E 

l-ewwel parti "billi, fl-impenn strateġiku għall-ugwaljanza bejn is-sessi 2016-2019, il-

Kummissjoni ntrabtet li tkompli bl-azzjonijiet favur l-integrazzjoni tal-perspettiva 

tal-ġeneri, anke permezz ta' eżerċizzji ta' valutazzjoni u monitoraġġ;" 

it-tieni parti "billi wara l-2015 il-Kummissjoni ddeklassifikat l-impenn strateġiku tagħha għall-

ugwaljanza bejn is-sessi għal dokument ta' ħidma tal-persunal;" 

 
Premessa L 

l-ewwel parti "billi l-maġġoranza tal-kumitati parlamentari ġeneralment jagħtu importanza lill-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri (pereżempju fil-ħidma leġiżlattiva tagħhom, 

fir-relazzjonijiet ta' ħidma mal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn 

is-Sessi u meta jfasslu pjanijiet ta' azzjoni dwar l-ugwaljanza)," 

it-tieni parti "filwaqt li xi kumitati għandhom ftit jew l-ebda interess f'din il-kwistjoni;" 

 
premessa P 

l-ewwel parti "billi l-QFP (qafas finanzjarju pluriennali) hu akkumpanjat minn dikjarazzjoni 

konġunta mit-tliet istituzzjonijiet, li qablu li l-proċeduri baġitarji annwali applikati 

għall-QFP 2014-2020 se jintegraw, kif xieraq, elementi sensittivi għall-ġeneri, 

filwaqt li jitqiesu l-modi li bihom il-qafas finanzjarju ġenerali tal-Unjoni 

jikkontribwixxi għal aktar ugwaljanza bejn is-sessi (u jiżgura l-integrazzjoni tal-

perspettiva tal-ġeneri);" 

it-tieni parti "billi, minkejja dan, l-impenn reali li jitkomplew l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-

ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa għandu jissaħħaħ, peress li l-politiki eżistenti ġew 

implimentati biss sa ċertu punt u ma ġewx allokati riżorsi baġitarji biżżejjed 

speċifikament għal kwistjonijiet dwar il-ġeneri;" 

 
premessa T 

l-ewwel parti "billi l-politiki interni u esterni kollha tal-UE għandhom ikunu mfassla biex 

jibbenefikaw lis-subien u lill-bniet, lill-irġiel u lin-nisa;" 

it-tieni parti "kif ukoll lill-identitajiet l-oħra kollha tal-ġeneru bl-istess mod;" 

 
premessa Z 

l-ewwel parti "billi r-rappreżentanza femminili f'pożizzjonijiet ewlenin ta' teħid ta' deċiżjonijiet fil-

livell politiku u dak amministrattiv, inklużi fil-gruppi politiċi tal-Parlament, għadha 

baxxa;" 

it-tieni parti "billi n-nisa għandhom it-tendenza li jippresjedu kumitati li huma inqas konnessi 

mal-allokazzjoni ta' riżorsi u mat-teħid ta' deċiżjonijiet ekonomiċi; billi sabiex 

tittejjeb il-kwalità tad-deċiżjonijiet li jittieħdu, il-Parlament jeħtieġ li jiżgura li l-

allokazzjoni ta' pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet tkun mifruxa b'mod ugwali 

bejn is-sessi; billi l-irġiel għandhom jimpenjaw ruħhom biex jippromwovu l-

ugwaljanza bejn is-sessi fl-oqsma kollha u fil-livelli kollha u Membri tal-PE irġiel 

għandhom jiġu mħeġġa jinvolvu ruħhom fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri 

fix-xogħol tagħhom;" 
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ECR, PPE: 

§ 14 

l-ewwel parti It-test kollu ħlief għall-kliem "itenni l-istedina tiegħu lill-kumitat kompetenti biex 

jinkludi din il-prattika ta' emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri fir-Regoli ta' 

Proċedura, b'kunsiderazzjoni għar-rwol speċifiku tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-

Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bħala 

prinċipju orizzontali, "bl-għan li tinkiseb dimensjoni tal-ġeneru sostanzjali fir-

rapporti" u "itenni l-ħtieġa ta' koordinazzjoni mill-qrib bejn il-kumitat kompetenti u 

l-kumitati ewlenin dwar emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri u opinjonijiet, 

biex jiġi żgurat l-aħjar skedar u ppjanar għal kontribut effettiv għar-rapport tal-

kumitat ewlieni;" 

it-tieni parti "itenni l-istedina tiegħu lill-kumitat kompetenti biex jinkludi din il-prattika ta' 

emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri fir-Regoli ta' Proċedura, 

b'kunsiderazzjoni għar-rwol speċifiku tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-

Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri bħala prinċipju 

orizzontali;" 

it-tielet parti "bl-għan li tinkiseb dimensjoni tal-ġeneru sostanzjali fir-rapporti" u "itenni l-ħtieġa 

ta' koordinazzjoni mill-qrib bejn il-kumitat kompetenti u l-kumitati ewlenin dwar 

emendi li jintegraw il-perspettiva tal-ġeneri u opinjonijiet, biex jiġi żgurat l-aħjar 

skedar u ppjanar għal kontribut effettiv għar-rapport tal-kumitat ewlieni;" 

 
§ 18 

l-ewwel parti It-test kollu ħlief għall-kliem "jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-

impatt sistematiċi abbażi tal-ġeneru fuq proposti leġiżlattivi jew ta' politika ġodda, 

abbażi tal-valutazzjoni msaħħa tal-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali u 

biex ikun garantit li l-UE qed tirrispetta d-drittijiet tan-nisa;" u "jenfasizza li tali 

analiżijiet u metodi użati għall-ġbir ta' data għandhom ikunu sensittivi għall-

esperjenzi ta' persuni LGBTIQ;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjonijiet tal-impatt sistematiċi abbażi tal-

ġeneru fuq proposti leġiżlattivi jew ta' politika ġodda, abbażi tal-valutazzjoni 

msaħħa tal-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali u biex ikun garantit li l-UE 

qed tirrispetta d-drittijiet tan-nisa;" 

it-tielet parti "jenfasizza li tali analiżijiet u metodi użati għall-ġbir ta' data għandhom ikunu 

sensittivi għall-esperjenzi ta' persuni LGBTIQ;" 
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§ 26 

l-ewwel parti "Jesprimi l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-iżvilupp immirat u regolari ta' taħriġ għall-

integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, b'riżorsi adegwati u mfassal apposta għall-

ħtiġijiet speċifiċi tal-Parlament, indirizzat għall-membri kollha tal-persunal tal-

Parlament li jaħdmu f'oqsma politiċi, b'taħriġ aktar estensiv previst għall-maniġment 

medju u superjuri, b'mod partikolari l-Kapijiet tal-Unità; jitlob li jkun magħmul 

disponibbli taħriġ tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri għall-Membri tal-PE, l-

assistenti parlamentari u l-persunal tal-gruppi politiċi; jitlob li jiġi organizzat taħriġ 

dwar it-tmexxija għan-nisa, filwaqt li n-nisa jiġu offruti l-esperjenza ta' 

pożizzjonijiet ta' tmexxija;" 

it-tieni parti "jirrakkomanda li sessjonijiet ta' taħriġ ikunu jinkludu informazzjoni dwar il-forom 

ta' diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li s-

servizzi kollha tiegħu jkunu konxji mir-responsabilitajiet tagħhom fl-

implimentazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, inklużi dawk inkarigati mir-riżorsi 

umani, is-sigurtà u l-faċilitajiet; jissuġġerixxi l-introduzzjoni ta' linji gwida speċifiċi 

ta' riżorsi umani li jimplimentaw b'mod effettiv l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-

ġeneri sabiex itejbu l-benesseri tal-persunal kollu, inklużi nies LGBTIQ, fil-post tax-

xogħol;" ħlief għall-kliem "sabiex itejbu l-benesseri tal-persunal kollu, inklużi nies 

LGBTIQ, fil-post tax-xogħol;" 

it-tielet parti "sabiex itejbu l-benesseri tal-persunal kollu, inklużi nies LGBTIQ, fil-post tax-

xogħol;" 
 

 

7. Is-sitwazzjoni tan-nisa rifuġjati u li jfittxu l-asil fl-UE 

Rapport: Mary Honeyball (A8-0024/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

3 PPE VE - 260, 394, 44 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 543, 128, 25 

3/VSI + 386, 292, 27 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 547, 132, 27 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 § test oriġinali VSI + 583, 83, 31 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 558, 122, 27 

§ 8 § test oriġinali Vsep +  

§ 10 § test oriġinali VSI + 550, 106, 48 

§ 11 § test oriġinali Vsep +  

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 575, 88, 40 

4 +  

5/VSI + 435, 205, 58 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 15 § test oriġinali Vsep +  

§ 16 1 + minn 76 

Membru 

VE + 390, 288, 23 

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 571, 124, 7 

2/VE + 369, 320, 8 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

§ 19 § test oriġinali Vsep +  

§ 20 § test oriġinali Vsep +  

§ 26 2 + minn 76 

Membru 

 +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 575, 96, 32 

2/VSI + 392, 275, 32 

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 414, 271, 20 

§ 34 § test oriġinali Vsep +  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 395, 269, 39 

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 37 § test oriġinali VSI - 67, 590, 49 

§ 38 § test oriġinali Vsep +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 549, 120, 32 

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 42 § test oriġinali Vsep +  

§ 43 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 431, 259, 14 

§ 48 § test oriġinali Vsep +  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 573, 83, 51 

2/VSI + 393, 287, 16 

§ 56 § test oriġinali Vsep +  

§ 57 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 58 § test oriġinali Vsep +  

§ 59 § test oriġinali Vsep +  

§ 60 § test oriġinali VSI + 363, 325, 16 

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 395, 241, 68 

2/VSI + 389, 270, 34 

3/VSI + 371, 298, 28 

§ 62 § test oriġinali Vsep +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 490, 163, 42 

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa R § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa V § test oriġinali Vsep +  

Premessa W § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat 

FEMM (it-test kollu) 

VSI + 388, 150, 159 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: §§ 5, 10, 31 

ECR: §§ 2 (it-3 parti), 5, 7 (it-2 parti), 12 (it-3 u l-5 parti), 18 (l-1 parti), 31, 33 (it-2 parti), 

36 (it-2 parti), 37, 39 (it-2 parti), 43 (it-2 parti), 54, 60, 61 (it-2 u t-3 parti); Premessa 

C (it-2 parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 37 

ECR: §§ 8, 11, 12, 15, 19, 56 

PPE: Premessi H, V, W §§ 6, 12, 17, 20, 32, 33, 34, 38, 42, 48, 58, 59, 60, 61, 62 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

premessa G 

l-ewwel parti "billi n-nisa u l-bniet li jfittxu asil għandhom ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni u 

tħassib differenti mill-irġiel," 

it-tieni parti "li jirrikjedu li l-implimentazzjoni tal-politiki u proċeduri tal-asil kollha, inkluża l-

valutazzjoni ta' applikazzjonijiet għal asil, ikunu sensittivi għad-differenzi bejn il-

ġeneri u jkunu individwali;" 

it-tielet parti "billi t-talbiet għal asil relatati ma' vjolenza għandhom jiġu ttrattati b'mod li 

jipproteġi lin-nisa minn vittimizzazzjoni sekondarja waqt il-proċess tal-asil;" 

 
§ 6 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jiggarantixxu" 

it-tieni parti dawn il-kliem 

 
§ 7 

l-ewwel parti "Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar rapporti li nisa u tfal qed jinvolvu rwieħhom 

f'sess għas-sopravvivenza biex iħallsu l-kuntrabandisti sabiex ikomplu l-vjaġġ 

tagħhom u jfittxu asil fl-UE;" 

it-tieni parti "jenfasizza mill-ġdid li alternattivi sikuri u legali lejn l-Ewropa huma essenzjali biex 

din ir-realtà tiġi evitata b'mod effikaċi;" 

 
§ 12 

l-ewwel parti "Jissottolinja li anke f'pajjiżi meqjusa sikuri, in-nisa jistgħu jsofru persekuzzjoni 

sessista" 

it-tieni parti "filwaqt li l-persuni LGBTI jistgħu ukoll jiġu soġġetti għal abbuż, u b'hekk ikollhom 

talba leġittima għall-protezzjoni;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Istati Membri kollha jadottaw proċeduri tal-asil" 

ir-raba' parti "u jagħmlu ħilithom biex jiżviluppaw programmi ta' taħriġ li jkunu sensittivi għall-

ħtiġijiet tan-nisa b'identitajiet emarġinati multipli, inklużi nisa LGBTI;" 

il-ħames parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jiġġieldu l-isterjotipi dwar l-imġiba u l-

karatteristiċi ta' nisa LGBTI u biex japplikaw b'mod sħiħ il-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-UE fir-rigward tat-talbiet għal asil tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

faċilitajiet ta' akkoljenza sensittivi għal-LGBTI fl-Istati Membri kollha; jenfasizza li 

l-vjolenza kontra individwi LGBTI hija komuni fil-faċilitajiet ta' akkoljenza;" 

 
§ 33 

l-ewwel parti "Jenfasizza li n-nisa u l-bniet li jkunu migranti mingħajr dokumenti għandu jkollhom 

aċċess sħiħ għad-drittijiet fundamentali bażiċi tagħhom" 

it-tieni parti "u li alternattivi legali ta' migrazzjoni għandhom jiġu żviluppati;" 
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§ 36 

l-ewwel parti "Jilqa' l-iżvilupp ta' modulu ġdid ta' taħriġ dwar il-Ġeneru, l-Identità tal-Ġeneru u l-

Orjentazzjoni Sesswali mill-EASO;" 

it-tieni parti "jitlob l-inkorporazzjoni sħiħa tal-integrazzjoni tal-ġeneri u l-ibbaġittjar tal-ġeneri 

fil-ħidma tal-EASO permezz ta' punti fokali dwar il-ġeneri u kollegament formali 

mal-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE);" 

it-tielet parti "jitlob informazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini li tinkludi s-sitwazzjoni tan-nisa, 

kemm legalment kif ukoll de facto, inkluża l-informazzjoni dwar il-persekuzzjoni 

tan-nisa, jew it-theddida tagħha, minn partijiet mhux statali;" 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Jitlob għat-tmiem tad-detenzjoni kollha tat-tfal fl-UE, 

u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 50 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa urġenti għal investigazzjonijiet indipendenti dwar l-

allegazzjonijiet kollha, inkluż l-abbuż sesswali u l-vjolenza sessista f'postijiet ta' 

detenzjoni tal-immigranti jew fuq il-fruntieri," 

it-tieni parti "u biex jingħata aċċess lill-ġurnalisti u lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 

xierqa;" 

 
§ 61 

l-ewwel parti It-test kollu ħlief għall-kliem "speċjalment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u 

riproduttivi" u "li l-pajjiżi ospitanti għandhom jiggarantixxu" 

it-tieni parti "speċjalment is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi" 

it-tielet parti "li l-pajjiżi ospitanti għandhom jiggarantixxu" 

 
PPE: 

premessa P 

l-ewwel parti billi l-Uffiċċju tal-UNHCR irrapporta każijiet ta' vjolenza u abbuż, inkluża vjolenza 

sesswali, kontra rifuġjati nisa u tfal, matul il-vjaġġ tagħhom" 

it-tieni parti "u inkluż fiċ-ċentri ta' akkoljenza affollati fl-UE;" 

 
Premessa R 

l-ewwel parti "billi ta' spiss, iċ-ċentri ta' akkoljenza ma jkun fihom l-ebda żoni interni li jkunu 

xierqa għall-ommijiet li jokkupawhom u li jkollhom isostnu u jieħdu ħsieb it-tfal 

tagħhom;" 

it-tieni parti "billi, barra minn hekk, il-faċilitajiet ta' assistenza legali ma jagħtux appoġġ adegwat 

fl-għoti ta' informazzjoni u fl-għajnuna fit-tiftix għall-membri tal-familja;" 

 
§ 26 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "id-drittijiet tagħhom u b'mod partikolari" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 31 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "biex jissospendu l-proċedimenti ta' espulsjoni u/jew" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 40 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u qatt ma tista' tkun ġustifikata fil-każ ta' kwalunkwe 

persuna taħt l-età ta' 18-il sena;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 54 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u jimplimentaw miżuri speċifiċi biex jiffaċilitaw il-

parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol tan-nisa rifuġjati u li qed ifittxu asil" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 57 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ta' kwalità" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE, ECR: 

premessa C 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kif ukoll il-persuni LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 1 

l-ewwel parti "Jemmen li, biex tittejjeb is-sigurtà u s-sikurezza tar-rifuġjati nisa u bniet, 

alternattivi sikuri u legali lejn l-UE għandhom ikunu disponibbli għal dawk li qed 

jaħarbu l-kunflitt u l-persekuzzjoni, u li għandha titqies l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;" 

it-tieni parti "jenfasizza b'mod partikolari li aktar Stati Membri għandhom jipparteċipaw fi 

Programmi ta' Risistemazzjoni tal-UE; jemmen li l-leġiżlazzjoni u l-politiki dwar l-

immigrazzjoni irregolari m'għandhomx jipprevjenu l-aċċess għall-proċeduri ta' asil 

tal-UE; jenfasizza li d-dritt għal asil huwa stabbilit fl-Artikolu 18 tal-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-UE;" jemmen li l-leġiżlazzjoni u l-politiki dwar l-

immigrazzjoni irregolari m'għandhomx jipprevjenu l-aċċess għall-proċeduri ta' asil 

tal-UE;" 

it-tielet parti "jemmen li l-leġiżlazzjoni u l-politiki dwar l-immigrazzjoni irregolari m'għandhomx 

jipprevjenu l-aċċess għall-proċeduri ta' asil tal-UE;" 

 
§ 2 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jinfetħu immedjatament alternattivi sikuri u legali ta' 

asil, sabiex jiġu miġġielda n-netwerks ta' kuntrabandu kif ukoll sabiex kulma jmur 

in-nisa, it-tfal, l-anzjani u l-persuni b'diżabilità jkunu jistgħu ifittxu kenn bla ma 

jissugraw ħajjithom; huwa mħasseb ħafna dwar l-imwiet, il-pushbacks u l-ksur serju 

tad-drittijiet tal-bniedem fil-fruntieri esterni tal-UE;" minbarra l-kelma "il-

pushbacks" 

it-tieni parti "il-pushbacks" 

it-tielet parti "iqis li r-responsabilitajiet u l-ispejjeż u l-benefiċċji jridu jinqasmu mit-

28 Stat Membru kollha u mhux biss mill-pajjiżi tal-ewwel wasla; jiddispjaċih dwar 

in-nuqqas ta' solidarjetà fost l-Istati Membri;" 

 
§ 13 

l-ewwel parti "Jenfasizza li forom ta' vjolenza bbażati fuq il-ġeneri, inklużi iżda mhux limitati 

għall-istupru u l-vjolenza sesswali, il-MĠF, iż-żwieġ furzat, il-vjolenza domestika, l-

hekk imsejħa reati tal-unur u diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru approvata mill-istat, 

jikkostitwixxu persekuzzjoni u diskriminazzjoni bejn is-sessi" 

it-tieni parti "u għandhom ikunu raġunijiet validi għat-tfittxija ta' asil fl-UE u li dan għandu jkun 

rifless f'linji gwida ġodda dwar il-ġeneri;" 
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§ 18 

l-ewwel parti "Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi stabbilita lista tal-UE komuni ta' pajjiżi 

ta' oriġini sikuri;" 

it-tieni parti "jitlob li jittieħdu l-passi xierqa kollha biex ikun żgurat li dan l-approċċ ikun 

konsistenti mal-prinċipju tan-non-refoulement u li d-drittijiet tan-nisa, tat-tfal u ta' 

gruppi vulnerabbli oħra ma jiġux imminati; jitlob li jiġi applikat id-divrenzjar fuq il-

bażi tal-ġeneru; jemmen li kwalunkwe lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri m'għandhiex 

tirriżulta fi trattament proċedurali anqas favorevoli għan-nisa li t-talbiet tagħhom 

għal asil ikunu bbażati fuq biża' jew esperjenza ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru; 

jenfasizza l-ħtieġa li jiġu evitati deċiżjonijiet mgħaġġlin li ma jqisux kif jixraq il-

perikli, u anke t-theddida ta' mewt, li qed jiffaċċjaw in-nisa li jkunu sofrew vjolenza 

sessista jekk l-applikazzjoni tagħhom tiġi miċħuda u jkunu furzati jirritornaw lejn 

pajjiżhom;" ħlief għall-kliem "jemmen li kwalunkwe lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri 

m'għandhiex tirriżulta fi trattament proċedurali anqas favorevoli għan-nisa li t-talbiet 

tagħhom għal asil ikunu bbażati fuq biża' jew esperjenza ta' vjolenza bbażata fuq il-

ġeneru;" 

it-tielet parti "jemmen li kwalunkwe lista ta' pajjiżi ta' oriġini sikuri m'għandhiex tirriżulta fi 

trattament proċedurali anqas favorevoli għan-nisa li t-talbiet tagħhom għal asil ikunu 

bbażati fuq biża' jew esperjenza ta' vjolenza bbażata fuq il-ġeneru;" 

 
§ 29 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess sħiħ għad-

drittijiet u għas-saħħa sesswali u riproduttiva" ħlief għall-kliem "għad-drittijiet u" 

it-tieni parti "għad-drittijiet u" 

it-tielet parti "inkluż aċċess għal abort sikur" 

ir-raba' parti "u jallokaw riżorsi addizzjonali għall-għoti ta' kura tas-saħħa b'urġenza;" 

 
§ 43 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u l-għajnuna legali" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 


