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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. Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali 

***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Jan Philipp Albrecht (A8-0139/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

 

2. L-ipproċessar ta' dejta personali għall-finijiet ta' prevenzjoni ta' reati 

kriminali ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Marju Lauristin (A8-0138/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

 

3. L-użu tad-dejta fir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (UE-PNR) ***I 

It-tieni rapport: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-

Kummissjoni 

55 Aktar minn 

40 Membru 

VSI - 146, 473, 13 

It-test kollu - blokk 

Nru 1 

53 PK kumitat VSI + 460, 173, 6 

Blokk Nru 2 1-52 kumitat VSI ↓  

emenda 53, artikolu 2 53 PK kumitat VSI + 471, 149, 25 

(emenda 53, artikolu 

3, punt 3) 

53 PK kumitat VSI + 470, 142, 32 

Artikolu 2, punt i 

(emenda 53, artikolu 

3, punt 9) 

53 PK kumitat VSI + 481, 144, 17 

58 Verts/ALE VSI ↓  

Artikolu 4, § 1 

(emenda 53, artikolu 

6, § 1) 

59 Verts/ALE VSI - 130, 491, 22 

53 PK kumitat VSI + 490, 130, 26 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

(emenda 53, artikolu 

6, § 9) 

53 PK kumitat Vmaq   

1/VSI + 572, 67, 7 

2/VSI + 484, 147, 13 

(emenda 53, artikolu 

8, § 1) 

53 PK kumitat Vmaq   

1/VSI + 558, 47, 42 

2/VSI + 476, 147, 20 

Artikolu 7, § 1 

(emenda 53, artikolu 

9, § 1) 

54 ALDE VSI - 163, 457, 29 

53 PK kumitat VSI + 496, 147, 8 

Artikolu 9 (emenda 

53, artikolu 12) 

53 PK kumitat VSI + 467, 175, 7 

60 Verts/ALE VSI ↓  

Wara l-Artikolu 16 61 Verts/ALE VSI - 154, 491, 7 

(emenda 53, artikolu 

19, § 3) 

53 PK kumitat VSI + 502, 142, 8 

Premessa 10 53 PK kumitat VSI + 475, 157, 22 

56 Verts/ALE VSI ↓  

Premessa 32 (emenda 

53, premessa 37) 

53 PK kumitat VSI + 469, 176, 9 

57 Verts/ALE VSI ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI + 463, 174, 16 

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 461, 179, 9 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 55 

Verts/ALE: emendi 1-52 (votazzjoni kollettiva), 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, proposta tal-

Kummissjoni 

PPE: emendi 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: Artikolu 2 tal-emenda 53; Artikolu 3, punt 3 tal-emenda 53; Artikolu 19, § 3 tal-

emenda 53; 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

artikolu 6, § 9 tal-emenda 53; 

l-ewwel parti "Il-konsegwenzi tal-valutazzjonijiet tal-passiġġieri msemmija fil-punt (a) tal-

paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu ma għandhomx jipperikolaw id-dritt ta' dħul ta' persuni 

li jgawdu d-dritt tal-Unjoni ta' moviment liberu fit-territorju tal-Istat Membru 

kkonċernat kif stabbilit fid-Direttiva 2004/38/KE tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill." 

it-tieni parti "Barra minn hekk, fejn valutazzjonijiet jitwettqu fir-rigward ta' titjiriet ġewwa l-UE 

bejn l-Istati Membri li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 562/2006 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-konsegwenzi ta' tali valutazzjonijiet għandhom 

jikkonformaw ma' dak ir-Regolament." 

 
artikolu 8, § 1 tal-emenda 53; 

l-ewwel parti "L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li t-

trasportaturi bl-ajru jittrasferixxu, permezz tal-'metodu push’, id-data tal-PNR 

elenkat fl-Anness I, sa fejn huma jkunu diġà  ġabru tali data fl-attivitajiet normali 

tagħhom, għad-database tal-PIU tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu ser tinżel it-

titjira jew li mit-territorju tiegħu ser titlaq it-titjira. Meta t-titjira għandha l-kodiċi 

kondiviż bejn trasportatur bl-ajru wieħed jew aktar, l-obbligu għat-trasferiment tad-

data tal-PNR tal-passiġġieri kollha fuq it-titjira għandu jkun fuq it-trasportatur bl-

ajru li jopera t-titjira. Meta titjira barra l-UE jkollha waqfa waħda jew aktar 

f'ajruporti ta' Stati Membri, it-trasportaturi bl-ajru għandhom jittrasferixxu d-data tal-

PNR tal-passiġġieri kollha lill-PIU tal-Istati Membri kollha kkonċernati." 

it-tieni parti "Dan japplika wkoll meta titjira ġewwa l-UE jkollha waqfa waħda jew aktar fl-

ajruporti ta' Stati Membri differenti, iżda fir-rigward biss tal-Istati Membri li qed 

jiġbru d-data tal-PNR f'titjiriet ġewwa l-UE." 
 

 

4. Il-Pakistan, b'mod partikolari l-attakk f'Lahore 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016, B8-

0467/2016, B8-0468/2016, B8-0466/2016 

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 konġunta RC-B8-0466/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD) 

Wara l-§ 12 2 Verts/ALE  +  

Wara l-§ 13 1 Verts/ALE  -  

§ 16 4 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa L 3 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0466/2016  EFDD  ↓  

B8-0467/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0468/2016  S&D  ↓  

B8-0471/2016  PPE  ↓  

B8-0474/2016  ECR  ↓  

B8-0475/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0476/2016  ALDE  ↓  

 

 

 

5. Honduras: is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-
0482/2016, B8-0470/2016, B8-0469/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0469/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 421, 205, 22 

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0469/2016  ECR  ↓  

B8-0470/2016  EFDD  ↓  

B8-0472/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0473/2016  S&D  ↓  

B8-0477/2016  PPE  ↓  

B8-0480/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0482/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 9 

l-ewwel parti "Iqis li l-attivitajiet tal-investituri Ewropej iridu jkunu integrati f'sett b'saħħtu ta' 

politiki ta' salvagwardja ambjentali u soċjali;" 

it-tieni parti "jappoġġa bis-sħiħ l-implimentazzjoni tal-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju 

u d-Drittijiet tal-Bniedem, b'rekwiżiti ċari ta' diliġenza dovuta, ta' salvagwardji 

għall-ġestjoni tar-riskju u l-għoti ta' rimedji effettivi meta jkun meħtieġ;" 

it-tielet parti "jilqa' l-fatt li kemm l-FMO kif ukoll il-Finnfund pubblikament ikkundannaw il-qtil 

ta' Berta Cáceres u talbu li ssir investigazzjoni bir-reqqa, jilqa' wkoll il-fatt li fis-

16 ta' Marzu 2016, wara rapporti tal-qtil ta' Nelson García, l-FMO issospendiet l-

attivitajiet kollha tagħha;" 
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Premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "detenzjoni arbitrarja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa C 

l-ewwel parti "billi, minkejja dak li ntqal hawn fuq, il-Honduras issa sar wieħed mill-aktar pajjiżi 

perikolużi fir-reġjun għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-Honduras huwa 

wieħed mill-aktar pajjiżi vjolenti" 

it-tieni parti "fil-konfront tal-attivisti ambjentali, li minnhom inqatlu minn tal-inqas 109 bejn l-

2010 u l-2015;" 

 
Premessa J 

l-ewwel parti "billi l-qtil fl-24 ta' Jannar 2016 ta' Paola Barraza, difensur tad-drittijier LGBTI, 

mara transesswali u membru tal-assoċjazzjoni Arcoíris, jitfa' l-attenzjon fuq il-

periklu dejjem akbar li l-komunità LGBTI qed tħabbat wiċċha miegħu fil-

Honduras;" 

it-tieni parti "billi l-qtil tagħha huwa l-aħħar f'sensiela ta' mwiet vjolenti ta' membri attivi tal-

organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem tal-LGBTI f'dawn l-

aħħar 11-il xahar, inkluż il-qtil ta' Angy Ferreira, Violeta Rivas, Gloria Carolina 

Hernández Vásquez (magħrufa wkoll bħala Génesis Hernández), Jorge Alberto 

Castillo, Estefanía Zúñiga, Henry Matamoros u Josselin Janet Aceituno Suazo; billi 

235 persuna LGBTI ġew irrappurtati maqtula fil-Honduras mill-1994, li minnhom 

48 każ biss tressqu l-qorti; billi l-kummissarju nazzjonali għad-drittijiet tal-bniedem 

allega li 92 % tad-delitti għadhom ma ġewx investigati tajjeb u għaldaqstant 

għadhom ma ġewx solvuti;" 
 

Varji 

Marijana Petir (Grupp PPE) irtirat il-firma tagħha mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0469/2016. 
 

 

6. In-Niġerja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-
0485/2016, B8-0486/2016, B8-0478/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0478/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD, Barbara Kappel) 

Wara l-§ 9 1 GUE/NGL Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 15 2 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0478/2016  EFDD  ↓  

B8-0479/2016  ECR  ↓  

B8-0481/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0483/2016  S&D  ↓  

B8-0484/2016  PPE  ↓  

B8-0485/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0486/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 11 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 1 

l-ewwel parti "Jitlob li ssir investigazzjoni internazzjonali, taħt l-awspiċji tan-NU, biex 

tiddetermina r-responsabbiltà ta' pajjiżi terzi fl-organizzazzjoni u l-finanzjament ta' 

gruppi terroristiċi fir-reġjun, bħal Boko Haram," 

it-tieni parti "u r-responsabbiltà ta' kumpaniji multinazzjonali u gvernijiet fl-akkumular ta' ġid u 

t-tħarrix ta' tensjonijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, anke permezz ta' frodi fiskali;" 
 

Varji: 

Anna Záborská (Grupp PPE) irtirat il-firma tagħha mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0478/2016. 
 

 

7. Il-protezzjoni tas-sigrieti kummerċjali kontra l-ksib, l-użu u l-iżvelar illegali 

tagħhom ***I 

Rapport: Constance Le Grip (A8-0199/2015) 

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 

3 Aktar minn 

40 Membru 

VSI - 129, 509, 14 

It-test kollu - blokk 

Nru 1 

2 kumitat  +  

Blokk Nru 2 1 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 503, 131, 18 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 3 
 

 

8. L-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena 

finanzjarja 2017 

Rapport: Indrek Tarand (A8-0131/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 8 PPE VE + 362, 235, 46 

§ 7 16 EFDD VSI - 213, 407, 24 

§ 21 9 PPE  -  

§ 22 6 S&D  -  

10 PPE VE - 280, 361, 7 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 419, 200, 21 

2 +  

§ 25 11 PPE VE + 315, 288, 39 

§ 26 § test oriġinali VSI + 546, 44, 58 

§ 27 17 EFDD  -  

§ 28 27 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 28 18 EFDD  -  

§ 29 3 Verts/ALE VSI + 332, 292, 21 

§ 31 1 ENF VSI - 130, 481, 20 

§ 32 12 PPE VE - 238, 374, 30 

Wara l-§ 32 28 GUE/NGL VSI + 438, 200, 8 

§ 37 § test oriġinali VSI + 474, 118, 50 

§ 38 § test oriġinali VSI + 569, 49, 26 

Wara l-§ 38 29 GUE/NGL  -  

§ 39 19 EFDD  -  

Wara l-§ 39 30 GUE/NGL  -  

31 GUE/NGL  -  

§ 40 20 EFDD  -  

Wara l-§ 40 32 GUE/NGL  -  

§ 41 15 PPE VE - 268, 305, 69 

§ 42 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 42 7 Verts/ALE  -  

§ 46 33 GUE/NGL  Ir  

13 PPE  Ir  

2 ENF VSI - 70, 542, 18 

21 EFDD  -  

§ 48 22 EFDD VSI + 330, 277, 39 

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 49 14= 

23= 

PPE 

EFDD 

 +  

Wara l-§ 49 4 Verts/ALE VSI - 114, 477, 56 

5 Verts/ALE VSI - 245, 335, 62 

§ 52 24 EFDD VSI - 128, 498, 17 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 52 25 EFDD  -  

§ 53 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 55 26 EFDD  -  

34 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 56 35 GUE/NGL VE + 350, 219, 71 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 409, 221, 13 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 37 

ENF: emendi 1, 2, 5, 16, 22, 24, 28 

GUE/NGL: §§ 26, 38 

Verts/ALE: emendi 3, 4, 5 u § 37 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 48, 53 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti Jikkonferma li kien hemm talba għal spiża straordinarja, li tirrappreżenta żieda ta' 

0,2 % fuq il-baġit 2016, biex jitneħħew gradwalment il-miżuri ta' deroga temporanji 

għall-użu tal-lingwa Irlandiża li kienu stabbiliti bir-Regolament Nru 1 tal-

15 ta' April 1958" 

it-tieni parti "u għal żieda ta' 2,6 % fuq il-baġit 2016 għall-ħtiġijiet addizzjonali tas-sigurtà u ċ-

ċibersigurtà;" 

 
§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "wara l-analiżi ppreżentata lill-Bureau fi Frar 2016 u 

ssupplimentata mill-analiżi li saret wara l-avvenimenti tat-22 ta' Marzu 2016" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Huwa tal-opinjoni li għandhom jiġu evalwati l-ħtiġijiet tal-Membri fil-kostitwenzi 

tagħhom, filwaqt li jitqiesu wkoll id-differenzi bejn il-kostitwenzi, bil-għan li l-

Membri jingħataw mezzi aqwa fil-ħidma tagħhom fil-kostitwenzi;" 

it-tieni parti "jemmen li spazju tax-xogħol mobbli għall-Membri u l-appoġġ fil-kostitwenzi 

għandhom ikunu bbażati fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet u l-użu reali, u m'għandhomx 

jiġġeneraw spejjeż sinifikanti jew kontinwi għall-Parlament; jinsisti li m'għandu 

jingħata l-ebda hardware peress li l-allowance għall-ispejjeż ġenerali tipprovdi 

biżżejjed riżorsi għax-xiri ta' apparat tal-ogħla livell; jiddubita l-ħtieġa għall-iżvilupp 

ta' spazju tax-xogħol mobbli privat għall-Membri hekk kif dan ma jidhirx li 

jikkorrispondi mal-mod kif il-Membri u l-uffiċċji tagħhom jorganizzaw lilhom 

infushom;" 

 
§ 42 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "b'mod partikolari rigward l-attivitajiet tal-Intergruppi 

tal-Parlament Ewropew; jikkunsidra li s-sistema ta' profil lingwistiku li ilha 

stabbilita minn Ottubru 2014 għall-emendi fl-istadju tal-kumitat hija eżempju tal-

effiċjenzi li jistgħu jinkisbu u li jistgħu jiġu żviluppati aktar;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ENF: 

§ 52 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi r-rwol tal-uffiċċji tal-informazzjoni tal-Parlament (EIPOs) f'termini ta' 

sensibilizzazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Parlament u l-Unjoni b'mod ġenerali; 

jemmen li għandhom jiġu previsti miżuri ta' effiċjenza fir-rigward tal-uffiċċji tal-

informazzjoni tal-Parlament;" 

it-tieni parti "iqis li l-EIPOs għandhom kemm jista' jkun jinżammu fl-istess bini mar-

rappreżentanti tal-Kummissjoni u jaqsmu magħhom is-servizzi ta' back office; jitlob 

li l-objettivi, il-kompiti u l-prestazzjonijiet tal-EIPOs jiġu evalwati u li fid-dawl ta' 

dan jiġu definiti l-prijoritajiet;" 
 

Varji: 

Il-President iddikjara inammissibbli l-ewwel parti tal-emenda 18: "Jemmen li l-Membri għandhom 

ikunu ta' eżempju għaċ-ċittadini li qed jaffaċċjaw l-effetti diżastrużi tal-kriżi ekonomika f'bosta Stati 

Membri u jitlob għalhekk li s-salarji u l-allowances tagħhom jitnaqqsu bi 15 % mill-inqas;" 
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9. Rapport 2015 dwar it-Turkija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0442/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0442/2016 

Kumitat AFET 

§ 2 9 ENF VSI - 80, 551, 8 

18 Aktar minn 

40 Membru 

VE - 227, 389, 20 

19 GUE/NGL VSI - 247, 355, 41 

§ 5 20 GUE/NGL VSI - 159, 470, 12 

§ test oriġinali VSI + 435, 176, 35 

§ 7 21 GUE/NGL VSI - 115, 513, 13 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 8 22= 

37= 

GUE/NGL, 

S&D, 

GUE/NGL 

VSI + 479, 116, 45 

§ 9 23 GUE/NGL VSI - 238, 358, 47 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 397, 219, 16 

3 +  

§ 10 38 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 13 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 14 7 EmT PPE  +  

42 Verts/ALE  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 15 36 ALDE, S&D  +  

§ 19 10 ENF VSI - 159, 431, 32 

§ 26 24 GUE/NGL VSI + 562, 69, 1 

§ 27 25 GUE/NGL VSI - 115, 458, 53 

44 Verts/ALE  -  

43 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 28 26 GUE/NGL VSI - 113, 447, 70 

§ 29 39 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  

Wara l-§ 31 46 Verts/ALE  -  

§ 32 27 GUE/NGL VSI - 149, 432, 49 

35 ALDE, PPE, 

S&D 

 +  

§ 34 11 ENF  -  

45 Verts/ALE  -  

§ 35 12 ENF  -  

§ 37 13 ENF  -  

3 PPE, ALDE VE + 304, 297, 19 

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

§ 38 14 ENF  -  

28 GUE/NGL VSI - 117, 464, 44 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 39 40 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

§ 41 29 GUE/NGL VSI - 56, 495, 68 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 42 4 PPE VE + 407, 192, 15 

41 S&D, ALDE, 

Verts/ALE 

 +  

Wara l-§ 42 30 GUE/NGL VSI - 101, 492, 21 

§ 43 31 GUE/NGL VSI - 55, 538, 21 

§ 44 32 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vsep +  

§ 45 15 ENF VSI - 70, 487, 53 

33 GUE/NGL  -  

5 PPE VE - 243, 331, 30 

§ 46 16 ENF  -  

47 Verts/ALE VSI - 173, 407, 25 

§ 52 17 ENF VSI - 67, 522, 14 

6 PPE VE - 202, 293, 104 

34 GUE/NGL VSI - 106, 466, 28 

Kunsiderazzjoni 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Kunsiderazzjoni 10 1 PPE VE + 341, 243, 16 

Kunsiderazzjoni 17 2 PPE  +  

Premessa B 8 ENF  -  

§ test oriġinali Vsep -  

Premessa C § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 375, 133, 87 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: § 5, emendi 9, 10, 15, 17 

GUE/NGL: emendi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 47, votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: premessi B, C 

EFDD: § 44 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

 
PPE: 

§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u jistieden lill-Ministru Tork għall-Affarijiet Barranin 

biex jattendi laqgħat tal-Kunsill Affarijiet Barranin kull meta jkun rilevanti;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Kunsiderazzjoni 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "tal-adeżjoni" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
EFDD: 

§ 37 

l-ewwel parti "Jappoġġa parteċipazzjoni politika mġedda bejn l-UE u t-Turkija dwar l-isfidi 

ġeopolitiċi, b'mod partikolari dwar il-kriżi tar-rifuġjati u ta' migrazzjoni;" 

it-tieni parti "jirrikonoxxi l-kontribut umanitarju qawwi tat-Turkija li tospita l-akbar popolazzjoni 

ta' rifuġjati fid-dinja; iħeġġeġ lill-UE u t-Turkija jingħaqdu flimkien biex itejbu u 

jiżguraw kundizzjonijiet ta' għajxien deċenti u kapaċitajiet bażiċi tal-kampijiet ta' 

rifuġjati u biex jiffaċilitaw il-ħidma tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati 

(UNHCR), sabiex jevitaw l-eżodu qawwi ta' migranti; iħeġġeġ lill-UE tkompli 

taħdem mal-uffiċċjali tal-gvern Tork biex tiżgura d-dokumentazzjoni korretta tal-

migranti; ifakkar li t-Turkija hi waħda mill-pajjiżi ta' tranżitu ewlenin għall-migranti 

u r-rifuġjati li jivvjaġġaw lejn l-UE, mhux biss mis-Sirja iżda minn bosta pajjiżi 

oħrajn; jenfasizza l-importanza li jkun hemm kooperazzjoni mat-Turkija fil-ġestjoni 

tal-kriżi tar-rifuġjati u biex jiġi evitat it-telf ta' ħajja fuq il-baħar;" 
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§ 38 

l-ewwel parti "Jilqa' l-attivazzjoni, mid-29 ta' Novembru 2015, tal-Pjan ta' Azzjoni Konġunt UE-

Turkija dwar ir-rifuġjati u l-ġestjoni tal-migranti, bħala parti mill-aġenda ta' 

kooperazzjoni komprensiva bbażata fuq responsabbiltà komuni, impenji reċiproċi u 

l-konsenja, u jinsisti fuq il-bżonn li dan jiġi implimentat minnufih;" 

it-tieni parti "jenfasizza li l-kooperazzjoni UE-Turkija dwar il-migrazzjoni ma għandhiex tkun 

marbuta mal-kalendarju, kontenut u kundizjonalità tal-proċess ta' negozjati; jemmen 

li l-esternalizzazzjoni tal-kriżi ta' rifuġjati lit-Turkija mhijiex soluzzjoni kredibbli tal-

problema fuq il-perjodu twil ta' żmien; jappella għas-solidarjetà tal-Istati Membri 

tal-UE biex iżidu n-numru ta' pajjiżi li se jaċċettaw ir-rifuġjati għal risistemazzjoni fi 

spirtu ta' kondiviżjoni tal-piżijiet u ta' responsabbiltà;" 

 
§ 41 

l-ewwel parti "Japprezza li t-Turkija, sa dan l-aħħar baqgħet iżżomm politika ta' fruntiera miftuħa 

għar-rifuġjati Sirjani; ifaħħar id-dħul fis-seħħ ta' regoli ġodda fir-reġim tal-viża Tork, 

li diġà witta t-triq għal tnaqqis drastiku fi qsim irregolari tal-fruntiera; jisħaq, 

madankollu, li b'konformità mal-politika tal-UE dwar il-viża, għandha tkun 

applikata linja ta' politika aktar stretta fil-konfront ta' pajjiżi li jirrappreżentaw sors 

ewlieni ta' migrazzjoni irregolari, sabiex jiitrażżan l-influss ta' migranti fi bżonn ta' 

protezzjoni internazzjonali mit-Turkija għall-Ewropa;" 

it-tieni parti "jissottolinja li t-Turkija għandha bżonn ta' kull tip ta' għajnuna biex ittejjeb aktar is-

sigurtà tal-fruntieri tagħha u żżid il-ġlieda kontra t-traffikanti tal-bnedmin; jappella 

lit-Turkija turi tolleranza żero u ddaħħal fis-seħħ miżuri effikaċi biex jitwaqqfu t-

traffikanti tal-bnedmin u wkoll il-fluss ta' rifuġjati lejn il-gżejjer Griegi li jwasslu 

għal kwistjonijiet umanitarji, politiċi, soċjali u ta' sigurtà gravi fi ħdan l-UE; iħeġġeġ 

aktar kooperazzjoni bejn it-Turkija, il-Bulgarija u l-Greċja fil-qasam ta' 

operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ fil-Baħar Eġew, u jappella lill-Frontex toffri l-

appoġġ tagħha lill-gwardja kostali Torka, u ssaħħaħ l-iskambju bilaterali ta' 

informazzjoni; jirrikonoxxi li l-miżuri kontra l-kuntrabandu kriminali jistgħu jkunu 

effikaċi biss jekk jiddaħħlu fis-seħħ flimkien mal-introduzzjoni ta' rotot sikuri u 

legali biex ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil jidħlu fl-Unjoni Ewropea;" 

 
PPE, ENF: 

§ 9 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li, f'konformità mal-impenn tal-UE favur l-istat tad-dritt u l-valuri 

fundamentali, ir-riformi fl-oqsma tal-ġudikatura u d-drittijiet fundamentali u tal-

ġustizzja, il-libertà u s-sigurtà huma meħtieġa b'mod urġenti fit-Turkija;" 

it-tieni parti "jappella, mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet tal-Istati Membri, lill-Kunsill 

tal-UE biex jipproponi, ladarba l-parametri tal-ftuħ uffiċjali jiġu ssodisfati, il-ftuħ 

tal-Kapitoli 23 (Ġudikatura u Drittijiet Fundamentali) u 24 (Ġustizzja, Libertà u 

Sigurtà) u biex jiġi żgurat li l-proċess ta' riforma fit-Turkija jissawwar abbażi ta' 

valuri u standards Ewropej;" 

it-tielet parti "jappella lit-Turkija timpenja ruħha b'mod sħiħ mal-Kunsill tal-Ewropa u l-

Kummissjoni ta' Venezja fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja;" 
 

Varji 

Bodil Valero ressaq emenda orali għall-emenda 13: 

"13. Jappella sabiex terġa' tiddaħħal l-indipendenza fil-midja ta' Koza İpek Holding u fil-gruppi tal-

midja Feza u li r-rappreżentanti kollha tal-gvern jitneħħew minn fuq il-bordijiet tad-diretturi, biex 

jerġgħu jinħatru mill-ġdid l-għadd kbir ta' impjegati li tkeċċew wara li esprimew id-diżappunt 

tagħhom dwar il-ħakma tal-gvern, u biex l-akkużi ta' terroriżmu jiġu rtirati;" 
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10. Rapport 2015 dwar l-Albanija 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0440/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0440/2016 

Kumitat AFET 

§ 1 8 ENF  -  

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 10 1 PPE  +  

Wara l-§ 14 2 Verts/ALE  -  

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 307, 174, 25 

Wara l-§ 21 3 Verts/ALE  +  

4 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 22 5 Verts/ALE  -  

§ 26 6 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 26 7 Verts/ALE VE + 313, 192, 5 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jinsab imħasseb dwar l-awtoċensura mifruxa fost il-

ġurnalisti, li xi drabi jiġu ostakolati fiżikament milli jkopru avvenimenti speċifiċi, 

jiġu attakkati jew mhedda minħabba xogħolhom, u dwar każijiet ta' interferenza 

diretta fl-awtonomija editorjali; jiddeplora, f'dan il-kuntest, li n-Netwerk Reġjonali 

Investigattiv tal-Balkani ġie mhedded b'kawża ta' malafama wara l-

investigazzjonijiet tiegħu dwar il-passat kriminali ta' kandidat għall-kariga ta' sindku 

matul l-elezzjonijiet lokali fl-2015; jitlob li jittieħdu miżuri ħalli jissaħħu l-

istandards etiċi u professjonali tal-ġurnalisti; jitlob li titjieb l-implimentazzjoni tal-

Liġi dwar il-Midja Awdjoviżiva; jenfasizza l-bżonn li tissaħħaħ it-trasparenza tar-

reklamar tal-gvern fil-midja u biex isiru sforzi addizzjonali biex tiġi żgurata l-

indipendenza tal-Awtorità tal-Midja Awdjoviżiva (AMA) u tax-xandir pubbliku; 

jinsab imħasseb dwar it-tibdil fil-proċeduri għall-elezzjoni tad-Direttur Ġenerali tax-

xandar pubbliku Albaniż tar-radju u t-televiżjoni (RTSh);" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u tal-komunità tan-negozju" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

11. Rapport 2015 dwar il-Bożnija-Ħerzegovina 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0441/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0441/2016 

Kumitat AFET 

§ 1 § test oriġinali VSI + 423, 56, 27 

§ 2 § test oriġinali VSI + 406, 67, 30 

§ 3 3 Verts/ALE  -  

§ 4 9 ENF  -  

2 ALDE  +  

4 Verts/ALE  -  

§ 7 10 ENF  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 427, 71, 10 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 8 11 ENF  -  

§ 11 12 ENF  -  

§ 15 14 PPE  +  

§ 22 13 ENF  -  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 271, 201, 27 

§ 31 5 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 36 1 S&D  +  

§ 42 6 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 42 7 Verts/ALE VE + 258, 216, 10 

Wara l-§ 45 8 Verts/ALE  -  

Kunsiderazzjoni 10 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 11 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 12 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: §§ 1, 2 

S&D: § 26 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: inċiżi 10, 11, 12 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 26 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lit-tliet popli kostitwenti u" u "l-oħra" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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EFDD: 

§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jappella sabiex din l-idea ta' referendum titwaqqa' 

kompletament, peress li dan jhedded il-koeżjoni, is-sovranità u l-integrità tal-pajjiż u 

jirriskja li jimmina l-isforzi li qed isiru biex tittejjeb is-sitwazzjoni soċjoekonomika 

taċ-ċittadini kollha tal-Bożnija-Ħerzegovina u biex isir progress ulterjuri lejn l-

integrazzjoni fl-UE;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

12. L-ilħuq tal-mira tal-ġlieda kontra l-faqar fid-dawl tal-ispejjeż li qed jiżdiedu 

għall-familji 

Rapport: Tamás Meszerics (A8-0040/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali VSI + 370, 57, 44 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 367, 71, 31 

2/VSI - 219, 243, 8 

§ 4 § test oriġinali VSI + 406, 45, 18 

§ 5 § test oriġinali Vsep +  

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE - 194, 254, 2 

§ 8 § test oriġinali VSI + 351, 79, 29 

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 13 § test oriġinali Vsep +  

§ 15 § test oriġinali Vsep +  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 292, 130, 20 

2/VSI + 240, 195, 5 

§ 35 § test oriġinali Vsep -  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2 +  

3 +  

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 40 § test oriġinali Vsep +  

§ 41 § test oriġinali Vsep +  

§ 42 § test oriġinali Vsep +  

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

§ 45 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 342, 80, 13 

2/VSI + 309, 113, 7 

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 57 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

§ 64 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 69 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 71 § test oriġinali VSI + 335, 75, 21 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa B § test oriġinali Vsep +  

Premessa H § test oriġinali VSI + 406, 7, 16 

Premessa M § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa Q § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 185, 216, 11 

3 +  

4 +  

Premessa R § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vsep -  

Premessa U § test oriġinali Vsep +  

Premessa V § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa W § test oriġinali Vsep +  

Premessa AB § test oriġinali Vsep -  

Premessa AE § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AF § test oriġinali Vsep +  

Premessa AH § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AI § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa AJ § test oriġinali Vsep +  

Premessa AL § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AM § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AX § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 232, 174, 2 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 310, 73, 26 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ALDE: § 49 

ENF: premessa H, §§ 4, 8, 71 

Verts/ALE: §§ 2, 3, 34 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: premessi T, AB, AF, §§ 3, 34, 35, 42 

ECR: premessi U, AF, §§ 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 34, 35, 36, 40, 41 

ALDE: premessi B, AB, AI, AJ, T, W, §§ 8, 23, 35, 43, 60 

GUE/NGL: §§ 9, 32, 41 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

Premessa N 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u billi b'hekk laħaq livell kritiku fl-Istati Membri 

kollha," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AX 

l-ewwel parti "billi l-intersezzjonalità tal-aspetti tal-ġeneru tal-faqar titlob approċċ olistiku għat-

trattament ta' diskriminazzjoni multipla" 

it-tieni parti "kif ukoll kwistjonijiet bħall-akkomodazzjoni, spejjeż tal-enerġija, servizzi pubbliċi, 

is-sigurtà tal-impjieg, l-impjieg prekarju u l-politiki ta' tassazzjoni;" 

 
§ 37 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Jenfasizza li diġà hemm ġenerazzjoni mitlufa;" u 

"għalhekk" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 69 

l-ewwel parti "Jinnota li d-differenza fil-pagi u l-pensjonijiet bejn is-sessi huma kontributuri 

ewlenin għall-faqar fost in-nisa; jinnota l-impatti fit-tul fuq il-faqar tan-nisa tal-

esklużjoni tan-nisa minn setturi tal-ekonomija li huma tradizzjonalment iddominati 

mill-irġiel, bħat-teknoloġija, ix-xjenza, karigi importanti ta' management u teħid ta’ 

deċiżjonijiet, u r-rappreżentanza żejda tan-nisa f’setturi b’pagi baxxi b’mod 

komparattiv, bħal xogħol ta’ kura tal-persuni, is-servizzi pubbliċi, xogħol part-time u 

xogħol prekarju b'paga baxxa;" 

it-tieni parti "jesprimi tħassib li l-femminizzazzjoni tal-faqar hija parzjalment immexxija minn 

normi ta' inugwaljanza bejn is-sessi fit-tul, li jwasslu għal prijoritizzazzjoni ta’ 

setturi dominati mill-irġiel, bħas-settur finanzjarju, fil-politika industrijali u fil-

ftehimiet dwar l-iffissar tal-pagi;" 

 
ECR: 

Premessa AH 

l-ewwel parti "billi l-akkomodazzjoni tirrappreżenta l-iktar nefqa sinifikanti tal-familji Ewropej;" 

it-tieni parti "billi ż-żieda fil-prezzijiet relatati mal-akkomodazzjoni (l-art, il-proprjetà, il-kiri, il-

konsum tal-enerġija) hija sors ta' instabbiltà u ansjetà u għandha titqies bħala tħassib 

ewlieni;" 

 
§ 19 

l-ewwel parti "Itenni l-importanza tal-emanċipazzjoni tan-nisa u l-bniet permezz tal-edukazzjoni, 

inkluża l-edukazzjoni formali u mhux formali, kif ukoll ir-rwol tal-edukazzjoni fil-

ġlieda kontra l-isterjotipi tas-sessi u biex tiġi miġġielda l-istigmatizzazzjoni tal-faqar 

u biex jiżdied id-dħul permezz tal-inklużjoni tan-nisa f’setturi fejn huma kienu 

sottorappreżentati bħax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, u l-intraprenditorija," 

it-tieni parti "u jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora miri ta’ taħriġ vokazzjonali għan-nisa fir-

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;" 

 
§ 26 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u lill-Kummissjoni, fejn xieraq," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 54 

l-ewwel parti "Ifakkar li l-kerrejja għandhom aċċess limitat għall-iffinanzjar tal-effiċjenza fl-użu 

tal-enerġija peress li mhumiex is-sidien tal-proprjetà; ifakkar li kerrejja jista' 

jkollhom inċentiv aktar baxx għall-investiment peress li jirrilokaw b'mod aktar faċli 

u frekwenti mis-sidien tad-djar; jilqa' l-proġett pilota tal-Kummissjoni dwar "Faqar 

tal-Fjuwil/Enerġetiku – valutazzjoni tal-impatt tal-kriżi u r-reviżjoni ta' miżuri ġodda 

eżistenti u possibbli fl-Istati Membri" li huwa maħsub li jindirizza din il-kwistjoni;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni, abbażi tar-riżultati tal-proġett pilota, tiżviluppa 

dispożizzjonijiet li jippermettu l-finanzjament tal-UE għall-miżuri ta' effiċjenza fl-

użu tal-enerġija meħuda mill-kerrejja;" 
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§ 57 

l-ewwel parti "Jilqa' l-fatt li l-leġiżlazzjoni tal-politika dwar l-enerġija Ewropea tirrikonoxxi 

għanijiet soċjali f'linji ta' politika dwar l-effiċjenza enerġetika, b'mod partikolari fid-

Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija u d-Direttiva 2010/31/UE dwar 

ir-rendiment tal-bini fl-użu ta' enerġija; jiddispjaċih li l-Istati Membri ma jużawx il-

potenzjal sħiħ tad-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva 2012/27/UE biex ikunu fil-

mira unitajiet domestiċi affettwati mill-faqar fl-enerġija u l-akkomodazzjoni soċjali 

(l-Artikolu 7(7)); jistieden lill-Kummissjoni, fir-reviżjoni u fil-valutazzjoni tal-

impatt tagħha tal-pakkett dwar l-effiċjenza enerġetika, biex tevalwa l-

implimentazzjoni u l-użu tal-Artikoli 7(7) u 5(7);" 

it-tieni parti "jistieden ukoll lill-Kummissjoni sabiex, fuq il-bażi ta' din l-evalwazzjoni, 

tikkunsidra li ssaħħaħ l-Artikolu (7), b'mod partikolari l-paragrafu 7 tiegħu, sabiex l-

Istati Membri jkunu mħeġġa jinkludu għanijiet soċjali fl-iskemi tal-obbligu tal-

effiċjenza fl-enerġija;" 

 
§ 64 

l-ewwel parti "Jinnota li ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika, ir-rinnovazzjoni u s-sorsi ta’ enerġija 

rinnovabbli huma essenzjali biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku;" 

it-tieni parti "jesprimi tħassib li l-politiki ta’ rinnovazzjoni tal-akkomodazzjoni spiss jonqsu milli 

jiffokaw fuq l-iktar persuni vulnerabbli; jinsisti li l-politiki ta’ rinnovazzjoni tal-

akkomodazzjoni għandhom jiffokaw fuq unitajiet domestiċi foqra, ekonomikament 

esklużi u vulnerabbli, l-ewwel u qabel kollox, b’enfasi fuq dawk li jiffaċċjaw 

inugwaljanzi bejn is-sessi u diskriminazzjoni multipla;" 

 
ALDE: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "'il fuq mis-soll tal-faqar ta' 60 % tad-dħul medju 

nazzjonali fl-Istati Membri kollha" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bħan-nisa żgħażagħ, familji b'ġenitur wieħed, in-nisa 

diżabbli u xjuħ" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u jippermettu dħul ogħla mis-soll tal-faqar" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa M 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-miżuri ta' awsterità, iż-żieda fil-prezzijiet tal-

akkomodazzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa P 

l-ewwel parti "billi n-nuqqas ta' akkomodazzjoni u tisħin adegwati għandu impatt negattiv fuq is-

saħħa tal-bniedem, l-edukazzjoni u l-inklużjoni soċjali u tal-impjieg, b'mod 

partikolari għal dawk l-aktar vulnerabbli; billi persuni qed ibatu minħabba l-fatt li 

ma jkunux jistgħu jsaħħnu djarhom kemm fl-Istati Membri tat-Tramuntana kif ukoll 

tan-Nofsinhar;" 

it-tieni parti "billi ċ-ċifri tal-UE-SILC juru li l-piż eċċessiv tal-kost tal-akkomodazzjonni (skont l-

istatus tal-livell tal-għajxien) huwa ogħla għall-kerrejja li jgħixu fis-settur privat tal-

kera f'xi Stati Membri, li jista' jiġi spjegat mill-kwalità baxxa tal-akkomodazzjoni u 

minn prezzijiet għaljin; billi ħafna familji qed isibu diffikultà biex ilaħħqu mal-

ispejjeż ta' oġġetti u servizzi essenzjali, anke dan bħala konsegwenza tal-prezzijiet 

tal-enerġija li qed jogħlew;" 

 
Premessa Q 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "l-prezzijiet għaljin tal-enerġija, tekniki kummerċjali u 

ta' kummerċjalizzazzjoni aggressivi", "jew servizzi online" u "u l-kwalità u r-

rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija tal-istokk tal-akkomodazzjoni;" 

it-tieni parti "l-prezzijiet għaljin tal-enerġija, tekniki kummerċjali u ta' kummerċjalizzazzjoni 

aggressivi" 

it-tielet parti "jew servizzi online" 

ir-raba' parti "u l-kwalità u r-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija tal-istokk tal-akkomodazzjoni;" 

 
Premessa V 

l-ewwel parti "billi n-NU affermat li d-dritt tal-bniedem għall-ilma u s-sanità jintitola lil kulħadd 

għall-ilma għal użi personali u domestiċi li jkun ta' kwalità tajba, bla periklu, 

fiżikament aċċessibbli, bi prezz raġonevoli, suffiċjenti u aċċettabbli; billi 

rakkomandazzjoni oħra tan-NU ddikjarat li 3 % tad-dħul tal-unità domestika għandu 

jitqies bħala l-massimu għall-ħlasijiet tal-ilma fejn japplikaw il-pagamenti;" 

it-tieni parti "billi l-privatizzazzjoni tas-servizzi tal-ilma għandha impatt negattiv fuq l-unitajiet 

domestiċi li jgħixu, jew li jinsabu, f'riskju ta' faqar;" 

 
ENF: 

§ 6 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "anki jekk l-Istrateġija Ewropa 2020 għandha l-għan li 

tnaqqas l-għadd ta' persuni f'din il-kategorija b'mill-inqas 20 miljun;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 16 

l-ewwel parti "Ifakkar l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew intitolata "Lejn 

azzjoni Ewropea kkoordinata għall-prevenzjoni u l-ġlieda tal-faqar fil-qasam tal-

enerġija" u jinnota r-rakkomandazzjoni tiegħu dwar "li jinħoloq Osservatorju 

Ewropew tal-Faqar li jiffoka l-iktar fuq il-faqar fil-qasam tal-enerġija, li jiġbor fih il-

partijiet interessati kollha u li jagħti kontribut sabiex jiġu identifikati l-indikaturi 

Ewropej tal-faqar fil-qasam tal-enerġija (b'koordinazzjoni mal-Eurostat), issir 

deskrizzjoni dettaljata tas-sitwazzjoni biex ikunu jistgħu jiġu identifikati l-aqwa 

prattiki, jitfasslu rakkomandazzjonijiet dwar l-aħjar prevenzjoni u indirizzar tal-

problema u biex tiġi stabbilità solidarjetà Ewropea f'dan il-qasam";"  

 

it-tieni parti "jenfasizza l-importanza li jkunu żviluppati indikaturi u li tinġabar data dwar il-

konsum u l-ispejjeż tal-unitajiet domestiċi fir-rigward tal-faqar enerġetiku sabiex tiġi 

provduta informazzjoni affidabbli u jkun hemm politika bbażata fuq l-evidenza u 

monitoraġġ effettiv;" 
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§ 18 

l-ewwel parti "Jitlob lill-Kunsill u lill-Istati Membri, fil-kuntest ta' faqar li qed jiżdied, biex 

jintensifikaw l-isforzi tagħhom ħalli jgħinu lin-nies f'riskju ta' faqar jew ta' 

esklużjoni soċjali, billi jinkludu perspettiva tal-ġeneru qawwija," 

it-tieni parti "pereżempju fil-forma ta' Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, sabiex jintlaħaq l-objettiv 

ta' tnaqqis tal-faqar imniżżel fl-Istrateġija Ewropa 2020;" 

 
§ 32 

l-ewwel parti "Jilqa' l-ħidma tal-Kummissjoni dwar baġit ta' referenza, li hu pass fid-direzzjoni t-

tajba meta jitqies li l-indirizzar tad-dħul u l-infiq ta' unitajiet domestiċi fqar b'mod 

aktar bilanċjat b'approċċ ibbażat fuq id-data għadu jippreżenta sfida; jirrimarka li l-

baġits ta' referenza li jirriflettu n-nefqa domestika jistgħu jintużaw biex jitfassal l-

appoġġ li għandu jingħata u biex tiġi ttestjata l-adegwatezza tiegħu; iqis li dan l-

istrument huwa ta' valur kruċjali biex terġa' titqajjem il-koeżjoni soċjali tal-Unjoni, 

jitnaqqsu l-inugwaljanzi u tintlaħaq il-mira tal-faqar u l-esklużjoni soċjali ta' 

Ewropa 2020;" 

it-tieni parti "jenfasizza li t-tnaqqis fin-nefqa tal-unità domestika għal unitajiet domestiċi fqar se 

jkollu impatt pożittiv fuq l-unitajiet domestiċi kkonċernati kif ukoll fuq l-ekonomija, 

b'mod partikolari fl-ekonomija lokali u fuq il-koeżjoni soċjali;" 

 
§ 33 

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

it-tieni parti din il-kelma 

 
§ 34 

l-ewwel parti "Jenfasizza li s'issa għad m'hemm l-ebda definizzjoni ta' faqar enerġetiku fil-livell 

tal-Unjoni u għalhekk huwa diffiċli ħafna li jiġu vvalutati sew il-gravità, il-kawżi u 

l-konsegwenzi ta' dan l-aspett tal-faqar fl-Unjoni;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mal-partijiet interessati definizzjoni komuni 

tal-faqar enerġetiku u li tiddefinixxi l-fatturi li jikkontribwixxu għall-vulnerabbiltà 

tal-unitajiet domestiċi;" 

 
§ 49 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lill-Kummissjoni u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa A 

l-ewwel parti "billi bejn l-2008 u l-2013, in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni 

soċjali fl-UE żdied minn 117-il miljun għal 122.6 miljuni; billi fl-2013, 16.7 % tal-

popolazzjoni tal-UE kienet f'riskju ta' faqar wara t-trasferimenti soċjali, 9.6 % kienet 

f'sitwazzjoni ta' privazzjoni materjali serja u 10.7 % tal-unitajiet domestiċi kienu 

kkunsidrati bħala li għandhom intensità baxxa ta' xogħol;" 

it-tieni parti "billi dan l-iżvilupp imur kontra l-għan strateġiku tal-UE li hu definit fl-Istrateġija 

Ewropa 2020 tagħha u li għandu l-għan li jnaqqas l-għadd ta' persuni li qed jgħixu 

fil-faqar jew li jinsabu f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali b'tal-inqas 20 miljun sal-

2020;" 

 
Premessa R 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u l-minoranzi" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa AE 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "billi s-Semestru Ewropew identifika l-piż eċċessiv tal-

kost tal-akkomodazzjoni bħala "tendenza soċjali li teħtieġ attenzjoni";" u "l-UE u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AI 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "(jiġifieri l-pajjiżi tal-Lvant u tal-Mediterran)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AL 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "essenzjali fil-kisba tal-objettiv tal-Istrateġija Ewropa 

2020 tat-tnaqqis tal-faqar" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AM 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "r-rapport tal-Eurofound intitolat "Access to benefits: 

reducing non-take-up" (Aċċess għall-benefiċċji: jitnaqqas l-użu tas-sussidji[)] 

jenfasizza b'mod ċar il-problema li l-benefiċċji soċjali u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 22 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "fil-kuntest tas-Semestru Ewropew" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, ALDE: 

§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "inkluż dħul minimu 'l fuq mis-soll tal-faqar matul iċ-

ċiklu tal-ħajja" 

it-tieni parti "inkluż dħul minimu" 

it-tielet parti "'l fuq mis-soll tal-faqar matul iċ-ċiklu tal-ħajja" 

 
PPE, ALDE: 

§ 36 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta komunikazzjoni dwar il-faqar enerġetiku fl-

Ewropa, akkumpanjata minn pjan ta' azzjoni li jappoġġa lill-Istati Membri f'dan ir-

rigward;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi valutazzjonijiet tal-impatt u informazzjoni 

dwar l-aħjar prattiki biex jiġi miġġieled il-faqar enerġetiku fl-Istati Membri f'dan il-

kuntest;" 

it-tielet parti "jenfasizza li l-enerġija trid tkun affordabbli għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni;" 

 
ECR, ENF: 

§ 45 

l-ewwel parti "Ifakkar li ċerti politiki u l-finanzjament tal-Unjoni bil-għan li jitnaqqsu l-ispejjeż 

tal-enerġija tal-unitajiet domestiċi fqar b'investiment f'sorsi rinnovabbli u fl-

effiċjenza enerġetika jista' jkollhom bosta effetti pożittivi fuq terminu medju: titjib 

fil-kundizzjonijiet tal-għajxien u tas-saħħa tal-persuni kkonċernati, tnaqqis fl-

ispejjeż tal-unitajiet domestiċi li jipprovdi serħan baġitarju għal familji fqar, żieda fl-

investimenti lokali, ħolqien ta' impjiegi lokali" mingħajr il-kliem "u l-finanzjament 

tal-Unjoni" 

it-tieni parti "u l-finanzjament tal-Unjoni " 

it-tielet parti "u kontribut lejn l-objettivi tal-Istrateġija 2020 tal-UE;" 
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13. Is-settur privat u l-iżvilupp 

Rapport: Nirj Deva (A8-0043/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 345, 23, 19 

2/VSI + 195, 168, 20 

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 -  

3/VE + 284, 76, 19 

4 +  

5 +  

§ 41 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 56 § test oriġinali Vsep + 196, 162, 19 

§ 57 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa U § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 191, 184, 4 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 266, 56, 39 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR:                    § 32 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 4 

Verts/ALE: §§ 23, 36, 56 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 17 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi wkoll id-dritt tal-pajjiżi kollha, b'mod partikolari tal-pajjiżi li qed 

jiżviluppaw, li jimponu restrizzjonijiet tal-kapital temporanji sabiex jipprevjenu milli 

jseħħu kriżijiet finanzjarji b'riżultat ta' flussi finanzjarji privati fuq terminu qasir jew 

volatili;" 

it-tieni parti "jappella għat-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq dan id-dritt minn kull ftehim ta' 

kummerċ u ta' investiment, inkluż fil-livell tad-WTO;" 

 
§ 25 

l-ewwel parti "Ifakkar li reġimi tat-tariffi huma komponent essenzjali ta' ambjent regolatorju 

adattat għall-iżvilupp tas-settur privat u l-ħolqien ta' impjiegi favur il-foqra;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib, madankollu, li l-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika (FSE) 

jobbligaw tnaqqis tat-tariffi fuq l-importazzjoni f'firxa wiesgħa ta' setturi ekonomiċi 

tal-pajjiżi tal-AKP, filwaqt li t-tneħħija tat-tariffi kollha fuq importazzjonijiet tal-UE 

tirriżulta fi dħul ħafna iżjed baxz mit-tariffi, li f'xi każijiet ikun jammonta għal 15-

20 % tad-dħul tal-gvern; iħeġġeġ lill-UE tfassal il-politika tagħha dwar il-kummerċ 

b'konformità mal-prinċipju tal-koerenza tal-politika għall-iżvilupp;" 

 
§ 55 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ma' għotjiet diretti lill-OSĊ u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 36 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-kunsens liberu, minn qabel u infurmat tagħhom" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

§ 21 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jiġu modernizzati l-oqsfa regolatorji tagħhom billi 

jinħoloq ambjent favorevoli għall-inizjattivi privati, jingħataw mekkaniżmi ta' 

appoġġ għan-negozji, filwaqt li fl-istess ħin" u "jistieden lill-gvernijiet sħab 

jintroduċu klawsola ta' estinzjoni, li biha l-miżuri żejda jistgħu jiġu annullati; jinnota 

li l-leġiżlazzjoni għandha tkun soġġetta għal valutazzjonijiet tal-impatt immirati li 

jivvalutaw il-ħolqien ta' impjiegi fin-negattiv u t-theddid għall-istandards 

ambjentali;" 

it-tieni parti "jiġu modernizzati l-oqsfa regolatorji tagħhom billi jinħoloq ambjent favorevoli 

għall-inizjattivi privati, jingħataw mekkaniżmi ta' appoġġ għan-negozji, filwaqt li fl-

istess ħin" 

it-tielet parti "jistieden lill-gvernijiet sħab jintroduċu klawsola ta' estinzjoni, li biha l-miżuri żejda 

jistgħu jiġu annullati; jinnota li l-leġiżlazzjoni għandha tkun soġġetta għal 

valutazzjonijiet tal-impatt immirati li jivvalutaw il-ħolqien ta' impjiegi fin-negattiv u 

t-theddid għall-istandards ambjentali;" 

 
§ 41 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u tappoġġa PPPs" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 57 

l-ewwel parti "Jitlob impenn akbar min-naħa tal-Kummissjoni, fl-ingranaġġ tal-piż politiku tagħha 

fl-insegwiment ta' toroq ġodda għad-djalogu mal-gvernijiet sħab u l-awtoritajiet 

lokali, sabiex tiffaċilita interazzjoni akbar u aktar pożittiva mas-settur privat; 

jenfasizza l-fatt li d-Dokumenti ta' Strateġija għall-Pajjiż, il-Programmi Indikattivi 

Nazzjonali u l-appoġġ baġitarju jistgħu jkunu l-aktar strumenti ta' valur fit-tmexxija 

ta' riformi fl-ambjent tan-negozju fil-pajjiżi sħab u fil-promozzjoni tal-

industrijalizzazzjoni domestika;" 

it-tieni parti "jirrakkomanda li l-UE tapprova l-Pjan ta' Azzjoni tal-UNCTAD għall-Investiment 

fl-SDGs; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-tfassil, l-istrutturar u l-implimentazzjoni 

tas-sħubiji pubbliċi-privati għadhom biċċa xogħol diffiċli u kumplessa u li s-suċċess 

tagħhom jiddependi wkoll fuq l-ambjent abilitanti li joperaw fih;" 

 
Premessa U 

l-ewwel parti "billi l-PPPs fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw sa issa huma kkonċentrati l-aktar fis-setturi 

tal-enerġija, tal-infrastruttura u tat-telekomunikazzjoni," 

it-tieni parti "filwaqt li l-potenzjal fis-setturi bħall-agrikoltura, l-edukazzjoni, it-teknoloġi 

ekoloġiċi, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-kura tas-saħħa u d-drittijiet tal-proprjetà 

jibqa' mhux sfruttat;" 

 
ECR, PPE: 

Premessa N 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mill-Istati Membri tal-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li jkunu obbligatorji u disponibbli għall-pubbliku" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 32 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lir-regoli vinkolanti dwar" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 37 

l-ewwel parti "Jenfasizza wkoll ir-riskji assoċjati mal-PPPs fl-agrikoltura, inkluż il-ħtif tal-art, li 

jeħtieġ li jiġu evitati; jenfasizza l-importanza li l-għajnuna tkun iffukata fuq bdiewa 

fuq skala żgħira, partikolarment in-nisa; jistieden lill-Kummissjoni iddaħħal f'kull 

PPP fis-settur agrikolu li jibbenefika minn flus tal-UE, miżuri komprensivi sabiex 

jiġu protetti l-bdiewa fuq skala żgħira, ir-rgħajja u utenti vulnerabbli oħra tal-art 

minn telf potenzjali ta' aċċess għall-art jew għall-ilma; jenfasizza li s-salvagwardji 

għandhom jinkludu valutazzjoni tar-riskju soċjali u ambjentali," 

it-tieni parti "konsultazzjoni obbligatorja mar-rappreżentanti leġittimi tal-komunitajiet milquta, 

bil-kunsens liberu, minn qabel u infurmat tagħhom" 

it-tielet parti "bħala rekwiżit għat-tnedija tal-proġett rispettiv, u appoġġ legali lill-komunitajiet 

meta huma jeħtieġu; jirrakkomanda li proġetti tal-Alleanza l-Ġdida tal-G8 jinbidlu 

b'inizjattivi skont il-Programm Komprensiv għall-Iżvilupp tal-Agrikoltura fl-Afrika 

(CAADP); jenfasizza li" 

ir-raba' parti "l-kumpens finanzjarju u soċjali jeħtieġ li jkun impenn vinkolanti u li" 

il-ħames parti "għandhom dejjem jiġu kkunsidrati pjanijiet alternattivi ta' żvilupp;" 

 


