
P8_PV(2016)04-13(VOT)_MT.doc 1 PE 581.428 

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. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

applikazzjoni EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks 

Rapport: Victor Negrescu (A8-0077/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 585, 82, 7 

 

 

2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

EGF/2016/000 TA 2016/Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni 

Rapport: Andrey Novakov (A8-0078/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti 

mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 534, 106, 49 

 

 

3. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2016: Strument ġdid biex jipprovdi 

appoġġ ta' emerġenza fl-Unjoni 

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0130/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 1 EFDD  -  

§ 5 § test oriġinali Vsep +  

Premessa E § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 584, 64, 33 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: § 5, Premessa E 
 

 

4. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Samo Jereb 

Rapport: Bart Staes (A8-0060/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

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

Il-ħatra ta' Samo Jereb  + 404, 222, 70 

 

 

 

5. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Mihails Kozlovs 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0059/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Il-ħatra ta' Mihails Kozlovs  + 386, 123, 186 

 

 

 

6. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Jan Gregor 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0057/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Il-ħatra ta' Jan Gregor  + 382, 256, 57 

 

 

 

7. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Ladislav Balko 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0055/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Il-ħatra ta' Ladislav Balko  + 328, 317, 52 

 

 

 

8. Ħatra proposta ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Janusz Wojciechowski 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0061/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Il-ħatra ta' Janusz Wojciechowski  - 288, 358, 48 
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9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva 

glifosat 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0439/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0439/2016  

(Kumitat ENVI) 

§ 1 44 ECR VSI - 152, 527, 25 

9 PPE VSI - 219, 477, 7 

Wara l-§ 1 32 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 401, 297, 8 

33 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 396, 299, 6 

34 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 388, 318, 2 

35 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI - 252, 324, 128 

§ 2 10 PPE Vmaq   

1 +  

2/VSI + 463, 231, 9 

3/VSI + 489, 187, 27 

4/VSI + 515, 175, 17 

5 +  

6/VSI + 508, 192, 2 

7/VSI + 499, 201, 4 

8/VSI + 500, 198, 4 

9/VSI + 477, 221, 1 

45 ECR Vmaq   

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 11 PPE Vmaq   

1/VSI + 294, 278, 134 

2/VSI + 559, 130, 13 

20 ALDE VSI ↓  

46 ECR VSI - 295, 394, 15 

§ 4 47EmT ECR VSI - 282, 392, 30 

36 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 564, 113, 20 

Wara l-§ 4 12 PPE VE + 478, 196, 30 

48 ECR VSI + 592, 88, 23 

§ 5 49 ECR Vmaq   

1/VSI - 327, 331, 47 

2/VSI + 554, 112, 42 

Wara l-§ 5 37 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 343, 357, 5 

38 Verts/ALE, 

EFDD 

 -  

§ 6 50 ECR  -  

Wara l-§ 6 13 PPE Vmaq   

1 +  

2/VE + 547, 140, 19 

§ 7 51EmT ECR  -  

14 PPE  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 7 19 ENF VSI - 110, 556, 42 

Wara l-

Kunsiderazzjoni 4 

21 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

Premessa A 1 PPE  -  

Wara l-Premessa A 15 ENF VSI - 115, 553, 34 

Wara l-Premessa C 16 ENF VSI - 53, 600, 51 

Premessa D 39EmT ECR VSI - 90, 616, 2 

2 PPE VSI - 296, 386, 27 

Wara l-Premessa D 17 ENF VSI - 106, 555, 42 

Premessa E 40EmT ECR VSI - 116, 583, 7 

3 PPE Vmaq   

1/VSI - 334, 366, 8 

2/VSI + 543, 140, 22 

Premessa J 4 PPE Vmaq   

1 +  

2/VE - 301, 399, 9 

41 ECR  ↓  

Premessa O 5 PPE VSI - 290, 386, 31 

Premessa R 42EmT ECR VSI - 298, 404, 6 

6 PPE VSI - 256, 439, 13 

Premessa U 43EmT ECR VSI - 91, 608, 8 

7 PPE VSI - 278, 419, 7 

Premessa W 8 PPE  +  

18 ENF VSI - 78, 599, 29 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-Premessa W 22 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 350, 326, 29 

23 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 343, 329, 29 

24 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 328, 30 

Wara l-Premessa X 25 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 345, 343, 13 

26 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 346, 313, 33 

27 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 343, 318, 40 

28 Verts/ALE, 

EFDD 

VSI + 348, 314, 43 

29 Verts/ALE, 

EFDD 

 +  

30 Verts/ALE, 

EFDD 

VE - 329, 345, 31 

31 Verts/ALE, 

EFDD 

VE + 338, 335, 25 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 374, 225, 102 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 5, 6, 7, 9, 10 it-tielet parti, is-sitt parti, it-tmien parti), 11 (l-ewwel parti), 20, 

23, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47 

ECR: emendi 11, 20, 22, 42, 44, 45, 46, 48, 49; votazzjoni finali 

GUE/NGL: emendi 2, 3, 9, 10 (it-tieni parti, ir-raba' parti, is-seba' parti, id-disa' parti), 11, 20, 39, 

40, 42, 43, 44, 45 (l-ewwel parti, it-tieni parti), 46, 47; votazzjoni finali 

ENF: emendi 15, 16, 17, 18, 19, votazzjoni finali 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

emenda 11 

l-ewwel parti "3. Jistieden lill-Kummissjoni ġġedded l-approvazzjoni tal-glifosat għal 7 snin; 

ifakkar li skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009, il-Kummissjoni tista' tirtira l-

approvazzjoni ta' sustanza attiva matul il-perjodu ta' awtorizzazzjoni tagħha jekk ma 

tibqax tissodisfa l-kriterji għall-approvazzjoni tagħha;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħaffu l-ħidma tagħhom fuq il-lista ta' 

koformulanti li ma jistgħux ikunu inklużi fi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti; 

jilqa' l-esklużjoni tal-POE-tallowamine mill-użu fi prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti li jkun fihom il-glifosat;" 

 
emenda 13 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "ir-riċerka u l-innovazzjoni fir-rigward ta'" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 49 

l-ewwel parti "5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-EFSA biex, sa fejn ikun possibbli fil-limiti tal-

qafas legali u regolatorju u b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' kunfidenzjalità fir-

Regolament (KE) Nru 1107/2009, jippermettu aċċess għall-istudji xjentifiċi u d-data 

użati għall-klassifikazzjoni pożittiva u l-proposta ta' awtorizzazzjoni mill-ġdid tal-

glifosat;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni, barra minn hekk, biex tagħmel l-isforzi kollha meħtieġa 

biex tiffaċilita l-iżvelar sħiħ tal-evidenza xjentifika użata fil-kuntest tal-proċess ta' 

evalwazzjoni tal-UE;" 

 
GUE/NGL: 

emenda 45 

l-ewwel parti "2. Jappoġġja l-adozzjoni mill-Istati Membri ta' regolament ta' implimentazzjoni 

bbażat fuq il-proċedura ta' awtorizzazzjoni għas-sustanzi attivi kif stabbilita fir-

Regolament (KE) Nru 1141/2010 (it-tieni Regolament ta' Tiġdid);" 

it-tieni parti "jinnota li b'segwitu għal kwalunkwe awtorizzazzjoni mill-ġdid, l-Istati Membri 

huma obbligati jivvalutaw mill-ġdid il-prodotti kollha fis-suq li fihom il-glifosat, 

inklużi l-koformulanti tiegħu, u jiżguraw li huma jibqgħu konformi mal-istandards 

tas-sikurezza moderni;" 

 
S&D: 

emenda 3 

l-ewwel parti It-tħassir tal-kliem "primarjament minħabba residenzi qrib żoni mibxuxa, permezz 

tal-użu fid-dar u permezz tad-dieti;" 

it-tieni parti "billi l-esponiment għall-glisofat qed jiżdied minħabba żieda drammatika fil-volum 

totali tal-użu tal-glisofat; billi l-impatt tal-glisofat fuq is-saħħa tal-bniedem 

m'għandux ikun sottovalutat; 

 
emenda 4 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kelma "estensiva" 

it-tieni parti din il-kelma 
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Verts/ALE, GUE/NGL: 

emenda 10 

l-ewwel parti "2. Jistieden lill-Kummissjoni tressaq abbozz ġdid ta' regolament ta' 

implimentazzjoni sabiex tindirizza aħjar l-użu sostenibbli tal-erbiċidi" 

it-tieni parti "li fihom il-glifosat;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Kummissjoni tirrakkomanda lill-Istati Membri b'mod partikolari biex 

jillimitaw jew jipprojbixxu l-bejgħ ta' glifosat lil utenti mhux professjonali," 

ir-raba' parti "u jitlob valutazzjoni mill-Kummissjoni, flimkien ma' esperti mill-Istati Membri," 

il-ħames parti "biex jiġi evalwat l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti għal utenti mhux 

professjonali" 

is-sitt parti "u jsiru proposti f'dan ir-rigward, biex jiġu żviluppati programmi ta' taħriġ" 

is-seba' parti "u proċedura ta' awtorizzazzjoni" 

it-tmien parti "għal utenti professjonali," 

id-disa' parti "biex tingħata informazzjoni aħjar dwar l-użu tal-glifosat u biex jitpoġġew limiti 

stretti fuq l-użu fil-fażi ta' qabel il-ħsad ta' prodotti li fihom is-sustanza attiva 

glifosat;" 
 

 

10. L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u 

kumplessa 

Rapport: Sandra Kalniete (A8-0069/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 3 1 + minn 

76 Membru 

Vmaq   

1 +  

2/VE - 261, 374, 41 

3 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 538, 138, 16 

2/VSI + 503, 171, 24 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 407, 266, 28 

2/VSI + 444, 222, 30 

3/VSI + 488, 191, 14 

§ 9 § test oriġinali VSI + 454, 227, 19 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 463, 205, 35 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI + 382, 273, 42 

3/VSI + 423, 253, 25 

§ 11 § test oriġinali VSI + 436, 251, 13 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 451, 221, 26 

2/VSI + 508, 144, 42 

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 26 § test oriġinali VSI + 461, 202, 38 

§ 27 § test oriġinali VSI + 454, 204, 39 

§ 45 2 + minn 

76 Membru 

 +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Sottotitolu wara l-

Premessa N 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 307, 345, 50 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 427, 232, 43 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: §§ 5 (it-tieni parti), 6 (l-ewwel parti), 9, 10 (l-ewwel parti, it-tieni parti), 11, 12, 27 

S&D: § 10 

GUE/NGL: §§ 5, 6, 10, 11, 12, 26, 27 

EFDD: §§ 6 (it-tieni parti, it-tielet parti), 10 (l-ewwel parti, it-tielet parti), 27 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 1 

l-ewwel parti "3a. Huwa tal-fehma li l-UE, bħala attur globali, għandha rwol ewlieni fid-difiża tal-

prinċipji mnaqqxa fid-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 

partikolari tal-prinċipji tal-universalità u tal-indiviżibbiltà tad-drittijiet tal-bniedem; 

jemmen, għalhekk, li d-drittijiet tal-bniedem jridu jiġu integrati fl-Istrateġija Globali 

l-ġdida," 

it-tieni parti "li għandha tinħataf bħala opportunità biex nindirizzaw in-nuqqas attwali ta' 

integrazzjoni sistematika tal-politika eżistenti tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u 

l-ħtieġa urġenti għall-ogħla livell ta' appoġġ politiku" 

it-tielet parti "għall-implimentazzjoni sħiħa tal-Qafas Strateġiku tal-UE, tal-Linji Gwida tal-UE 

dwar id-drittijiet tal-bniedem u tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u 

d-Demokrazija; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-ħtieġa li dejjem tkun ikkonsultata s-

soċjetà ċivili tal-UE, tal-Istati Membri u ta ' pajjiżi terzi, sabiex l-esperjenza u l-

kompetenza tal-professjonisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tinforma u ssinn 

il-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha 

jiżguraw li l-politika barranija tal-UE tadotta approċċ strateġiku lejn id-drittijiet tal-

bniedem, b'enfasi fuq azzjonijiet u riżultati konkreti b'mod li juri koerenza fl-impenn 

tal-UE rigward id-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi u f'reġjuni differenti, irrispettivament 

minn kwistjonijiet ta' sigurtà, politika barranija, kummerċ, enerġija, għajnuna jew 

materji oħra;" 

 
Verts/ALE: 

§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "jirrimarka li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtieġ li 

jkunu aktar magħquda u lesti li jieħdu aktar responsabbiltà għas-sigurtà kollettiva 

tagħhom u d-difiża territorjali u jiddependu anqas fuq l-Istati Uniti, speċjalment fir-

rigward tal-viċinat tal-Ewropa;", "għalhekk" u "iqawwu l-kapaċitajiet tad-difiża 

tagħhom, sabiex" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Sottotitolu wara l-Premessa N 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "tal-poplu [...] l-istati, is-soċjetajiet u l-valuri tagħha" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
S&D: 

§ 17 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-impatt tat-teknoloġiji għandu jiġi rifless ukoll fl-istrateġija globali, 

kif ukoll fl-inizjattivi ta' ċibersigurtà," 

it-tieni parti "filwaqt li t-titjib tad-drittijiet tal-bniedem għandu jkun parti integrali tal-politiki u l-

programmi kollha tal-UE u integrati fihom, jekk applikabbli, bil-għan li jiġu 

avvanzati l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-promozzjoni tad-demokrazija, l-

istat tad-dritt u l-governanza tajba, u r-riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti;" 
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EFDD: 

§ 12 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza vitali tat-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO, li 

għandha tiggarantixxi l-koordinazzjoni bejn l-operazzjonijiet, u jappoġġja l-

istabbiliment ta' kapaċitajiet Ewropej li jsaħħu lin-NATO fid-difiza territorjali u li 

jkunu kapaċi jwettqu operazzjonijiet ta' intervent b'mod awtonomu lil hinn mill-

fruntieri tal-UE; jenfasizza li l-PSDK għandha ssaħħaħ il-pilastru Ewropew tan-

NATO u tiżgura li l-membri Ewropej tan-NATO fil-fatt jonoraw l-impenji tagħhom 

tan-NATO; jissuġġerixxi li l-kunċett ta' Gruppi ta' Battalja tal-UE u l-kunċett ta' 

Forza ta' Rispons tan-NATO jiġu magħquda flimkien;" 

it-tieni parti "ifakkar li l-kontribuzzjonijiet militari għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju ta' 

solidarjetà fost l-Istati Membri tal-UE;" 

 
§ 23 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "u militari" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa C 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "t-tentattivi minn setgħat reviżjonisti biex ifasslu l-

fruntieri mill-ġdid bil-forza billi jiksru d-dritt internazzjonali u jikkontestaw l-ordni 

globali bbażat fuq ir-regoli," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE, EFDD: 

§ 6 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-UE, għaldaqstant, issaħħaħ il-kooperazzjoni koerenti u strutturata dwar 

ir-riċerka fil-qasam tad-difiża, il-bażi industrijali u d-difiża ċibernetika permezz tal-

akkomunament u l-kondiviżjoni u proġetti oħra ta' kooperazzjoni, sabiex tuża baġits 

ta' difiża nazzjonali b'mod aktar effiċjenti, tilħaq il-mira kollettiva ta' 2 % tan-nefqa 

għad-difiża dwar ir-riċerka u tniedi programm ta' riċerka u teknoloġija fil-qasam tad-

difiża fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss; iqis li jeħtieġ li r-rwol tal-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) jissaħħaħ u li jiżdiedu r-riżorsi tagħha, biex 

tkun tista' taġixxi b'mod aktar effikaċi; iqis ukoll li l-Istati Membri għandhom 

jassumu aktar responsabbiltà għall-bini ta' kapaċitajiet Ewropej li huma meħtieġa 

b'mod urġenti u jikkontribwixxu għall-awtonomija strateġika tal-UE, iżidu n-nefqa 

għar-riċerka militari tagħhom permezz tal-EDA u jsaħħu l-bażi industrijali u 

teknoloġika tad-difiża Ewropea (EDTIB) u s-Suq Ewropew għad-Difiża (EDM); 

jappella għal użu aktar trasparenti u responsabbli ta' baġits ta' sigurtà u ta' difiża 

mill-Istati Membri;"  

minbarra l-kliem "tilħaq il-mira kollettiva ta' 2 % tan-nefqa għad-difiża dwar ir-

riċerka u tniedi programm ta' riċerka u teknoloġija fil-qasam tad-difiża fil-qafas 

finanzjarju pluriennali (QFP) li jmiss;" 

it-tieni parti "tilħaq il-mira kollettiva ta' 2 % tan-nefqa għad-difiża dwar ir-riċerka u tniedi 

programm ta' riċerka u teknoloġija fil-qasam tad-difiża fil-qafas finanzjarju 

pluriennali (QFP) li jmiss;" 

it-tielet parti "jistieden ukoll lill-Istati Membri jiżguraw li kapaċitajiet adatti għat-twettiq tal-

kompiti taħt l-Artikolu 43 tat-TUE jsiru disponibbli, inkluż għal missjonijiet 

rilevanti għaż-żamma tal-paċi tan-NU; iqis, barra minn hekk, li l-iskambji ta' 

intelligence Ewropea għandhom jittejbu u tiġi żviluppata kapaċità Ewropea ta' 

intelligence u tbassir ġenwina, bil-mekkaniżmi ta' sorveljanza xierqa stabbiliti;" 
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§ 10 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "forzi ta' difiża konġunti u t-tfassil ta' politika tad-

difiża komuni li fl-aħħar mill-aħħar għandha twassal għal Unjoni Ewropea għad-

Difiża" u "l-istabbiliment ta' kwartieri ġenerali militari tal-UE permanenti" 

it-tieni parti "forzi ta' difiża konġunti u t-tfassil ta' politika tad-difiża komuni li fl-aħħar mill-

aħħar għandha twassal għal Unjoni Ewropea għad-Difiża" 

it-tielet parti "l-istabbiliment ta' kwartieri ġenerali militari tal-UE permanenti" 
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11. Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali 

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0051/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 124, 542, 26 

§ 65 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 89 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 90 § test oriġinali VSI + 544, 142, 11 

§ 110 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 312, 372, 13 

§ 149 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 372, 305, 21 

§ 145 1 rapporteur  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 605, 66, 25 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: § 90 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 149 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jindika li l-approċċ strateġiku adottat sal-lum biex isawwar ir-relazzjonijiet mal-

pajjiżi tal-Asja Ċentrali wera biss vijabilità u suċċess limitati; jirrikonoxxi li r-

relazzjonijiet ekonomiċi bejn l-UE u l-pajjiżi mira tal-Istrateġija għall-Asja Ċentrali 

ma raw l-ebda espansjoni rilevanti, li l-għan ta' promozzjoni tal-kooperazzjoni u tal-

integrazzjoni reġjonali bejn il-pajjiżi tal-Asja Ċentrali permezz ta' skambju ta' 

esperjenza u t-trasferiment ta' standards min-naħa tal-UE jinsab wieqaf" 

it-tieni parti "u li l-UE s'issa għadha ma kinitx kapaċi twettaq kwalunkwe kontribut rilevanti fuq 

il-bażi tal-valuri tagħha stess u fuq kunċetti u mudelli soċjali li jgħinu biex isolvu l-

kwistjonijiet soċjoekonomiċi u ambjentali gravi li qed jiffaċċjaw is-soċjetajiet tal-

Asja Ċentrali jew fl-immodernizzar tagħhom;" 

 
§ 65 

l-ewwel parti "Jinnota l-karatteristiċi komuni li jirriżultaw minn storja aktar antika, inklużi dik tar-

Rotot tal-Ħarir, il-kolonizzazzjoni mit-tribujiet Turki u l-miġja tal-Iżlam; jinnota 

wkoll li l-ħames pajjiżi fir-reġjun jinsabu fi stadji differenti tal-iżvilupp tagħhom, 

jiġifieri: il-Każakistan qed jiżviluppa f'attur fundamentali fir-reġjun, pajjiż fejn ir-

relazzjonijiet mal-UE qed javvanzaw sew; il-Kirgiżistan u t-Taġikistan huma ferm 

ifqar, iżda relattivament miftuħa, b'ċertu livell ta' parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili; 

ir-relazzjoni tal-UE mal-Użbekistan qed tiżviluppa wkoll; iżda t-Turkmenistan 

għadu l-iktar pajjiż magħluq fir-reġjun" 

it-tieni parti "mingħajr soċjetà ċivili indipendenti effettiva;" 

 
§ 110 

l-ewwel parti It-test kollu mingħajr il-kelma "ewlenija" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
GUE/NGL: 

§ 89 

l-ewwel parti "Jilqa' ż-żieda fl-għajnuna makrofinanzjarja, u" 

it-tieni parti "jappella biex l-istrument ikkonċernat jintuża abbażi ta' kriterji stretti ta' spejjeż-

benefiċċji u valutazzjonijiet tal-impatt fid-dettall li jiffokaw fuq l-effetti 

konsegwenzjali; jenfasizza, waqt li jieħu inkunsiderazzjoni l-punti ewlenin tar-

rapporti dwar il-progress tal-Istrateġija, l-importanza tal-involviment min-naħa tal-

Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-assistenza tal-UE sabiex jinkiseb impatt akbar 

u jittejbu r-riżultati;" 
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12. Tifqigħa tal-virus Zika 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0449/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0449/2016  

(Kumitat ENVI) 

Wara l-§ 7 5 ALDE VE - 259, 328, 93 

6 ALDE  -  

Wara l-§ 10 1 Verts/ALE  -  

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 431, 198, 53 

4 +  

5 +  

§ 19 2 S&D  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

4 ↓  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa M 4 ALDE  +  

Premessa U 3 ALDE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 33 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 33 

l-ewwel parti "Jappoġġa t-talbiet li saru min-Nazzjonijiet Uniti għar-revoka ta' liġijiet u politiki li 

jirrestrinġu l-aċċess għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttiva b'kontravenzjoni 

tal-istandards internazzjonali" 

it-tieni parti "u jtenni r-rieda tiegħu li jiżgura li r-risponsi tas-saħħa pubblika jitwettqu 

f'konformità mad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari fir-rigward tas-saħħa u tad-

drittijiet relatati tas-saħħa;" 

 
ALDE: 

§ 13 

l-ewwel parti "iqis li pjan bħal dan għandu jinkludi distribuzzjoni b'xejn immirata u suffiċjenti ta' 

barrieri mekkaniċi bħall-filoxx (biex jiġi evitat il-gdim tan-nemus) u l-kondoms 

(biex tiġi evitata t-trażmissjoni sesswali);" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

l-ewwel parti "Jindika l-fatt li l-virus taż-Żika wera n-nuqqasijiet fir-rispons tas-sistemi tas-saħħa 

pubblika, speċjalment fil-livell tal-kura primarja," 

it-tieni parti "tas-saħħa riproduttiva u drittijiet tan-nisa u l-bniet fil-pajjiżi milquta, b'mod 

partikolari rigward l-informazzjoni u l-kura matul u wara t-tqala, u rigward il-

prevenzjoni" 

it-tielet parti "u t-terminazzjoni" 

ir-raba' parti "tat-tqala" 

il-ħames parti "filwaqt li l-uffiċjali tal-gvern f'dawn il-pajjiżi taw parir lin-nisa biex jipposponu t-

tqala sakemm ikun hemm aktar għarfien dwar il-virus taż-Żika;" 
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§ 19 

l-ewwel parti "Jistieden lill-UE tappoġġa lill-pajjiżi milquta biex jinkiseb aċċess universali għall-

kura tas-saħħa primarja, inkluża l-kura qabel u wara t-twelid u l-ittestjar dijanjostiku 

għall-virus taż-Żika, u jistieden lill-UE tappoġġa lill-gvernijiet tal-pajjiżi milquta 

biex jipprovdu pakkett ta' informazzjoni u kura tas-saħħa komprensivi rigward is-

saħħa sesswali u riproduttiva, inklużi l-possibilitajiet tal-ippjanar tal-familja, b'enfasi 

fuq l-aċċess għal firxa ta' metodi ta' kontraċezzjoni b'livell għoli ta' kwalità għan-

nisa u t-tfajliet adolexxenti kollha" 

it-tieni parti "l-aċċess għal firxa ta' metodi ta' kontraċezzjoni b'livell għoli ta' kwalità għan-nisa u 

t-tfajliet adolexxenti kollha, u aċċess għal abort sikur sabiex tiġi miġġielda ż-żieda 

fl-għadd ta' aborti perikolużi" 

it-tielet parti "minn mindu bdiet l-epidemija" 

ir-raba' parti "u f'dan il-kuntest, biex jinbeda d-djalogu meħtieġa dwar il-kontraċezzjoni u d-

drittijiet tan-nisa u l-bniet mal-pajjiżi sħab;" 
 

 

13. Is-sitwazzjoni fil-Polonja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0461/2016/rev (PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE) 

§ 10 3 GUE/NGL VE - 153, 319, 219 

Wara l-§ 10 4 GUE/NGL VSI - 196, 273, 222 

Premessa P 1 GUE/NGL  -  

Wara l-Premessa P 2 GUE/NGL VSI - 188, 294, 206 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 513, 142, 30 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0463/2016  ENF  ↓  

B8-0464/2016  EFDD  ↓  

B8-0465/2016  ECR  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: votazzjoni finali (B8-0461/2016/rev) 

GUE/NGL: emendi 2, 4 (B8-0461/2016/rev) 

ECR: votazzjoni finali (B8-0461/2016/rev) 
 

Varji 

Ulrike Lunacek u Klaus Buchner (Grupp Verts/ALE) huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal 

riżoluzzjoni B8-0461/2016/rev. 
 


