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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. Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) 

*** 

Rakkomandazzjoni: Francisco Assis (A8-0128/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 487, 38, 2 

 

 

 

2. Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) 

*** 

Rakkomandazzjoni: Francisco Assis (A8-0129/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 543, 43, 9 

 

 

 

3. Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet 

doganali (adeżjoni tal-Kroazja) * 

Rapport: Liisa Jaakonsaari (A8-0054/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 569, 30, 24 

 

 

4. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Bolesław G. Piecha 

Rapport: Gilles Lebreton (A8-0152/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  
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5. Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet 

indirizzati lill-Parlament Ewropew 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0487/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0487/2016  

(Kumitat PETI) 

votazzjoni unika  +  

 

 

6. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-

twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali 

Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat EMPL 

 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

 

7. Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Roberts Zīle (A8-0073/2016) (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  -  

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

Varji 

Il-Kunsill informa lill-Parlament li introduċa korrezzjoni teknika (rettifika ta' data) fl-Artikolu 65(10) 

tal-pożizzjoni tiegħu bil-għan li t-test jiġi allinjat mid-dispożizzjonijiet tar-regolament finanzjarju fir-

rigward tal-kwittanza (id-data "it-30 ta' April tas-sena N + 2" qed tiġi sostitwita bid-data "il-15 ta' 

Mejju tas-sena N+2"). 
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8. L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0071/2016) (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  -  

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

 

9. Is-sikurezza ferrovjarja ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Michael Cramer (A8-0056/2016) (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 VE - 88, 534, 11 

Pożizzjoni tal-Kunsill Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

 

10. L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti 

finanzjarji ***I 

Rapport: Cora van Nieuwenhuizen (A8-0131/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu 2 kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 505, 113, 31 

 

Varji 

Il-votazzjoni ġiet posposta mis-seduta tad-19 ta' Mejju 2015, b'konformità mal-Artikolu 61(2) tar-

Regoli ta' Proċedura. 

L-emenda 2 tissostitwixxi l-emenda adottata waqt din is-seduta. 
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11. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji 

Eżekuttivi 

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0140/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 53 21 S&D VE - 206, 436, 1 

§ 62 49 ALDE VE - 237, 324, 79 

§ 66 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 405, 221, 15 

 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 70, parti 

introduttorja 

23 S&D VE - 272, 313, 63 

§ 70, inċiż 3 24EmT S&D  -  

§ 70,inċiż 3, 

subparagrafu 2 

25 S&D  -  

Wara l-§ 73 26 S&D  -  

Wara l-§ 108 4 EFDD  -  

Wara l-§ 112 5 EFDD VSI - 175, 446, 29 

§ 113 1EmT ECR  -  

§ 118 50 ALDE VE - 230, 416, 4 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 128 27 S&D  -  

§ 150 2EmT ECR  -  

§ 178 51 ALDE  -  

§ 179 52 ALDE  -  

Wara l-§ 183 6 EFDD  -  

Wara l-§ 187 8 Verts/ALE VSI - 219, 396, 34 

9 Verts/ALE VSI + 323, 283, 29 

10 Verts/ALE VSI + 318, 287, 34 

Wara l-§ 188 28 S&D  -  

Wara l-§ 207 7 EFDD  -  

§ 209 58 GUE/NGL  -  

§ 239 29 S&D  -  

§ 243, b) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 245 53 ALDE VSI - 290, 344, 14 

§ 259 54 ALDE VSI - 290, 319, 32 

Wara l-§ 280 3 ECR Vmaq   

1/VSI + 400, 200, 44 

2/VSI + 537, 75, 17 

§ 334 55EmT ALDE  -  

30-35 S&D  -  

Wara l-§ 334 36 S&D VE + 343, 298, 2 

37 S&D  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 335 38 S&D  +  

Wara l-§ 336 39 S&D VE + 342, 278, 25 

Wara l-§ 339 40 S&D  -  

Wara l-§ 340 41 S&D  -  

§ 344 42 S&D  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 345 56EmT ALDE  -  

Wara l-§ 345 43 S&D  +  

Wara l-§ 350 44 S&D  -  

Wara l-§ 373 45 S&D  -  

46 S&D VE - 307, 307, 31 

§ 379 11 Verts/ALE VSI - 229, 374, 41 

§ 387 47EmT S&D VSI - 309, 321, 16 

57 ALDE VSI + 417, 186, 42 

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-§ 397 12 ENF  -  

§ 399 48 S&D Vmaq   

1 +  

2/VE - 266, 380, 1 

3 +  

§ 400 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 332, 267, 44 

§ 405 § test oriġinali VSI + 455, 171, 22 

§ 410 § test oriġinali Vsep +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 434 § test oriġinali Vsep +  

§ 522 13-14 ENF  -  

§ 523 15EmT ENF  -  

§ 530 16EmT ENF  -  

§ 542 17 ENF  -  

§ 547 18 ENF Vmaq   

1/VSI - 123, 496, 19 

2/VSI - 59, 532, 41 

Wara l-§ 557 19 ENF  -  

Premessa E, punt c 20 S&D  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 504, 144, 3 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 18 

ECR: emenda 3 

EFDD: emenda 5 

S&D: § 405 

Verts/ALE: emendi 8, 9, 10, 11, 47, 53, 54, 57 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: §§ 387, 400, 410, 434 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

emenda 48 

l-ewwel parti "Jinnota l-kriżi kontinwa tal-migrazzjoni li għaddejja u jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 

indirizzata b'soluzzjoni koerenti tal-Unjoni; jinnota l-fondi allokati għall-migrazzjoni 

u l-ġestjoni tal-fruntiera esterna fl-2014," 

it-tieni parti "jinnota l-fond għall-migrazzjoni adottat riċentement ta' EUR 700 miljun li għandu 

jiġi amministrat minn NGOs, li jqisuh insuffiċjenti minħabba l-kobor tal-katastrofi" 

it-tielet parti "u jitlob lill-Qorti tikkunsidra tħejji malajr rapport speċjali dwar l-effikaċja ta' dawn 

il-fondi, filwaqt li jinsiltu konklużjonijiet li għandhom jiġu riflessi fil-proċess 

kontinwu ta' titjib tal-politika tal-Unjoni dwar il-migrazzjoni u l-kontroll tal-

fruntieri;" 
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PPE: 

emenda 3 

l-ewwel parti "Jappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li l-ebda fond tal-UE ma jitqiegħed 

għad-dispożizzjoni bħala appoġġ dirett jew indirett għas-sarar mat-toru;" 

it-tieni parti "jikkunsidra li l-approprjazzjonijiet tal-PAK jew ta' kwalunkwe tip ieħor mill-baġit 

tal-UE m'għandhomx jintużaw għall-finanzjament ta' attivitajiet li jinvolvu t-tortura 

tal-annimali;" 

 
S&D: 

§ 66 

l-ewwel parti "Japprova r-riżervi maħruġa mid-Direttur-Ġenerali tad-DĠ REGIO fir-rapport ta' 

attività annwali tiegħu dwar is-sistemi ta' ġestjoni u kontroll tal-FEŻR/il-Fond ta' 

Koeżjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 fi 12-il Stat Membru 

(77 programm) u l-programmi fil-qasam tal-Kooperazzjoni Territorjali Ewropea;" 

it-tieni parti "hu tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-

Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward 

tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika 

korrispondenti;" 

 
§ 68 

l-ewwel parti "Japprova r-riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ EMPL fir-rapport ta' 

attività annwali tiegħu; jinnota li r-rapport ta' attività annwali tiegħu jinkludi riżerva 

relatata mal-pagamenti li saru għall-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 għal 

ammont fir-riskju ta' EUR 169,4 miljun fl-2014 fir-rigward tas-sistemi ta' ġestjoni u 

kontroll għal 36 programm operattiv speċifiku taħt il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) 

fil-Belġju, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, ir-

Rumanija, is-Slovakkja, Spanja u r-Renju Unit għall-perjodu ta' 

programmazzjoni 2007-2013;" 

it-tieni parti "hu tal-opinjoni li dawk ir-riżervi juru li l-proċeduri ta' kontroll implimentati fil-

Kummissjoni u l-Istati Membri ma jistgħux jagħtu l-garanziji meħtieġa fir-rigward 

tal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi kollha fl-oqsma ta' politika 

korrispondenti;" 

 
§ 243, punt b) 

l-ewwel parti "fil-qasam tal-politika dwar l-impjiegi u l-affarijiet soċjali (Impjiegi): 

dikjarazzjonijiet ta' spejjeż ineliġibbli, proġetti jew benefiċjarji ineliġibbli, kif ukoll 

każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku;" 

it-tieni parti "l-aktar tipi komuni ta' kwistjonijiet ta' eliġibbiltà li ġew identifikati huma dawn li 

ġejjin: nefqa ddikjarata barra mill-perjodu ta' eliġibbiltà (ir-Repubblika Ċeka, il-

Ġermanja), salarji ddebitati b'mod eċċessiv (il-Ġermanja, il-Finlandja, il-Polonja, il-

Portugall), spejjeż mhux relatati mal-proġett (in-Netherlands, il-Polonja, il-

Portugall), nuqqas ta' konformità mar-regoli nazzjonali ta' eliġibbiltà (il-Polonja) u 

dħul mhux imnaqqas (l-Awstrija); l-aktar eżempji komuni ta' nuqqasijiet ta' 

konformità mar-regoli dwar l-akkwist pubbliku huma dawn li ġejjin: għoti dirett 

mhux ġustifikat (il-Ġermanja, l-Italja), għoti dirett mhux ġustifikat ta' 

xogħlijiet/servizzi addizzjonali, l-esklużjoni ta' offerenti illegali, kunflitt ta' interess 

u kriterji tal-għażla diskriminatorji (il-Finlandja);" 
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§ 344 

l-ewwel parti "Hu wkoll tal-fehma li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu 

mfakkra b'mod ċar dwar dmirijiethom matul il-proċess ta' reklutaġġ u ta' qabel il-

ħatra dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom ta' ġestjoni, ir-responsabbiltà tagħhom fl-

assigurazzjoni ġestjonali relatata mal-portafolli ta' operazzjonijiet tad-delegazzjoni 

tagħhom (il-proċessi ġestjonali fundamentali, il-ġestjoni tal-kontrolli, fehim u 

valutazzjoni adegwati tal-IEP), billi jipprovdu rappurtar kwalitattiv u eżawrjenti fil-

kuntest tat-twaqqif tar-rapport ta' attività annwali," 

it-tieni parti "u ma jikkonċentrawx biss fuq il-komponent politiku ta' dmirijiethom;" 

 
Verts/ALE: 

emenda 18 

l-ewwel parti "Jinnota li l-impatt tal-projbizzjoni Russa fuq l-importazzjoni ta' prodotti agrikoli, li 

seħħet f'nofs l-2014, huwa sfida kbira; jippromwovi ġestjoni aħjar fil-fażi bikrija ta' 

kwalunkwe miżura ta' emerġenza biex jiġi żgurat immirar ta' fondi jew, fejn meħtieġ, 

irkupru fil-pront ta' ammonti illegalment mitluba; iwissi kontra l-ftehim TTIP, peress 

li l-implimentazzjoni tiegħu thedded l-istandards tas-saħħa u l-istandards ambjentali 

Ewropej u tagħmel il-kriżi tal-bhejjem aktar gravi;" 

it-tieni parti "jappella biex jitneħħew is-sanzjonijiet kontra r-Russja sabiex malajr kemm jista' 

jkun jiġi nnegozjat il-ftuħ mill-ġdid ta' dan is-suq;" 
 

Varji 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni dwar il-kwittanza tkopri l-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

(Regolament (KE) Nru 58/2003, Artikolu 14(3), u Regolament (KE) Nru 1653/2004, Artikolu 66(2)). 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 

L-emenda 22 ġiet irtirata. 
 

 

12. Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 

2014 tal-Kummissjoni 

Rapport: Martina Dlabajová (A8-0127/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 9 § test oriġinali VSI + 554, 46, 25 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 525, 57, 60 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 9 
 

 

13. Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ 

Rapport: Claudia Schmidt (A8-0137/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 463, 139, 42 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Wara l-§ 20 2 Verts/ALE  +  

§ 43 8 ENF  -  

§ 79 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 82 3 Verts/ALE VE - 284, 334, 5 

§ 97 1 Verts/ALE VSI - 252, 392, 3 

Wara l-§ 97 9 ENF  -  

§ 98 4 Verts/ALE VSI - 244, 399, 6 

§ 100 5 S&D VSI - 308, 334, 6 

§ test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 101 6 S&D VSI + 309, 295, 44 

§ 102 7 S&D VSI + 334, 275, 30 

§ test oriġinali Vsep ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 203, 429, 11 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 1, deċiżjoni (it-test kollu) 

PPE: emendi 1, 4, 5, 6, 7 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: §§ 79, 100, 102 
 

Varji 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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14. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

Rapport: Markus Pieper (A8-0135/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2 ↓  

§ 18 14 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

§ 23 § test oriġinali VSI + 481, 110, 50 

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 407, 202, 19 

Wara l-§ 31 5 EFDD  -  

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 32 37 S&D VSI Ir  

§ 33 58 PPE, S&D VSI + 471, 155, 14 

57 S&D VSI ↓  

§ test oriġinali VSI ↓  

§ 34 § test oriġinali VSI + 557, 47, 26 

§ 35 59EmT PPE, S&D VSI + 345, 274, 20 

40 S&D VSI ↓  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_MT.doc 13 PE 582.702 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 36 § test oriġinali VSI + 560, 58, 22 

§ 37 § test oriġinali VSI + 615, 5, 23 

§ 38 60EmT PPE, S&D VSI + 391, 222, 27 

44 S&D VSI ↓  

45 S&D VSI ↓  

§ 39 15 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 -  

31 GUE/NGL VSI - 295, 319, 30 

Wara l-§ 39 32 GUE/NGL VSI - 305, 308, 27 

§ 40 6 EFDD  -  

7 EFDD VSI + 304, 303, 32 

Wara l-§ 41 1 ECR VSI + 305, 303, 32 

§ 47 33 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 48 16= 

 

34= 

Verts/ALE,  

GUE/NGL 

Vmaq   

1/VSI + 381, 249, 11 

2/VSI - 237, 389, 12 

35 GUE/NGL VSI + 318, 275, 43 

17 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

 ↓  

§ 49 § test oriġinali Vsep/V

SI 

- 209, 379, 42 

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 54 46 S&D  -  

47 S&D VE - 284, 324, 39 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 63 2 ECR VSI - 187, 433, 19 

Wara l-§ 65 3 ECR VSI - 177, 434, 30 

8 EFDD  -  

§ 69 20EmT

+21= 

48= 

Verts/ALE,  

S&D 

VSI - 262, 372, 12 

36 PPE  + modifikata 

oralment 

§ 70 22EmT

= 

49EmT

= 

Verts/ALE,  

S&D 

VSI + 404, 214, 23 

§ 72 § test oriġinali Vsep +  

§ 73 § test oriġinali VSI + 406, 178, 55 

Wara l-§ 74 50 S&D  -  

§ 75 § test oriġinali VSI + 438, 176, 25 

§ 80 25EmT ENF VSI - 59, 555, 29 

Wara l-§ 81 51 S&D VE - 311, 325, 10 

§ 83 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 84 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 85 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Wara l-§ 86 29 S&D  +  

Wara l-§ 88 9 EFDD  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 97 18 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 97 26 ENF  -  

§ 99 § test oriġinali VSI - 240, 386, 19 

Wara l-§ 106 52 S&D Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 114 27EmT ENF VSI - 35, 568, 44 

Wara l-§ 114 4 ECR VSI - 225, 390, 27 

Wara l-§ 117 13 PPE  +  

§ 122 61EmT

= 

PPE, S&D VSI + 391, 245, 5 

§ 126 28 ENF  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1/VE + 392, 218, 25 

2 +  

Wara l-§ 127 10 EFDD  -  

Wara l-§ 131 54 S&D  +  

55 S&D  +  

56 S&D  +  

Wara l-§ 133 19 Verts/ALE, 

GUE/NGL 

VE + 367, 269, 6 

§ 135 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Wara l-§ 136 11 EFDD VSI - 156, 472, 22 

12 EFDD VSI - 137, 488, 18 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 480, 149, 16 
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: §§ 33, 34, 36, 37, emendi 2, 3, 57, 58, 59, 60, 61 

ECR: §6 23, 33, emendi 1, 2, 3, 4 

GUE/NGL: emendi 31, 34, 35 

EFDD: emendi 7, 11, 12, 32 

Verts/ALE: § 23, emendi 25, 27, 59, 60, 61 

S&D: §§ 33, 36, 37, 73, 75, 99, emendi 37, 40, 44, 45, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 14, 49 

S&D: §§ 23, 32, 72 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 52 

l-ewwel parti "Huwa mħasseb dwar il-fatt li r-responsabbiltà għall-organizzazzjoni tal-laqgħat u 

tgħall-ġestjoni tal-konferenzi hija mxerrda madwar diversi DĠ" 

it-tieni parti "u huwa preokkupat dwar l-għeluq reċenti, mingħajr preċedent, lta’ xi kabini 

lingwistiċi minħabba reklutaġġ insuffiċjenti ta’ interpreti; jitlob b’mod urġenti li s-

Segretarju Ġenerali jtejjeb is-sistema tat-talba ta' servizz ta' interpretazzjoni u 

jindirizza l-preokkupazzjonijiet dwar ir-reklutaġġ ta’ interpreti;" 

 
§ 13 

l-ewwel parti "Josserva li kien hemm inkonsistenza bejn id-dati tal-preżentazzjoni tal-abbozz ta' 

rapport għall-kwittanza tal-Parlament u l-ambitu għat-tressiq ta' mistoqsijiet 

addizzjonali indirizzati lis-Segretarju Ġenerali;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jagħti tweġibiet qabel il-votazzjoni fi ħdan il-

kumitat għall-mistoqsijiet ippreżentati mir-rapporteur;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Josserva li s-Segretarju Ġenerali ma weġibx il-mistoqsijiet addizzjonali tal-Membri 

sakemm kien għad fadal anqas minn 24 siegħa qabel l-iskadenza għat-tressiq tal-

emendi;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lis-Segretarju Ġenerali jtejjeb din is-sitwazzjoni;" 

 
§ 26 

l-ewwel parti "Ifakkar li massimu ta' 80 uffiċjali mill-KESE u mill-Kumitat tar-Reġjuni (mis-

servizz ta' traduzzjoni u mill-assistenti) se jkunu trasferiti fil-Parlament skont dan il-

ftehim, u se jaħdmu għas-Servizz ta' Riċerka tal-Parlament Ewropew (EPRS) il-

ġdid; huwa tal-fehma li tali trasferiment għandu jippermetti li l-produttività interna 

tal-Parlament tiżdied b'inqas mezzi baġitarji ddedikati lill-esternalizzazzjoni ta' 

studji, valutazzjonijiet jew evalwazzjonijiet;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib li, sal-lum, 25 uffiċjal mill-KESE u 24 uffiċjal mill-Kumitat tar-

Reġjuni ġew trasferiti fl-EPRS, fil-parti l-kbira tagħhom kienu viċin ħafna l-età tal-

irtirar, bir-riżultat li l-KESE u l-Kumitat tar-Reġjuni se jiksbu ffrankar sinifikanti fil-

kapitoli dwar il-persunal filwaqt li l-baġit tal-Parlament se jiżdied konsiderevolment 

kemm fi żmien qasir (salarji) kif ukoll fit-tul (pensjonijiet);" 
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§ 53 

l-ewwel parti "Ifakkar li s-servizz ta' riċerka għall-Membri l-ġdid beda bil-għan li jipprovdi 

kapaċità ta' riċerka ddedikata għall-Membri individwali permezz ta' 

pubblikazzjonijiet ta' informazzjoni dwar il-politiki prinċipali kollha; jindika li fl-

ewwel sena sħiħa ta' attività, is-servizz ta' riċerka ġġenera aktar minn 

450 pubblikazzjoni, wieġeb 1 675 talba għal riċerka mill-Membri u ttratta 745 talba 

simili minn klijenti oħra tal-Parlament; jinnota li din il-faċilità tagħti aċċess għal 

ammont kbir ta' informazzjoni rilevanti li għandha tnaqqas b'mod sinifikanti li 

wieħed jirrikorri għal għarfien espert estern, u li dan jirrappreżenta ffrankar 

konsiderevoli;" 

it-tieni parti "jitlob li kull tgħarrif dwar temi f'oqsma prinċipali jiġi tradott bil-lingwi uffiċjali tal-

Istati Membri;" 

 
§ 83 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-fatt li l-Bureau ma rnexxielu jieħu l-ebda azzjoni bi tweġiba għall-

paragrafu 71 tar-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-29 ta' April 2015;" 

it-tieni parti "jappella lill-Bureau biex, b'urġenza, jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li l-

kompożizzjoni tal-kumitat konsultattiv dwar il-fastidju u l-prevenzjoni tiegħu fuq il-

post tax-xogħol li hu responsabbli għall-assistenti parlamentari akkreditati tkun 

ibbilanċjata u li l-kumitat ikun jinkludi mill-inqas żewġ rappreżentanti tal-assistenti 

parlamentari akkreditati;" 

 
§ 84 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem "jindika li r-riżorsi umani u dawk tekniċi ma kinux 

biżżejjed biex jiġu evitati dewmien fl-iffirmar tal-kuntratti għal xi assistenti, 

interruzzjoni ta' kuntratti, kif ukoll dewmien fil-kalkolu tal-ispejjeż u ta' allowances 

oħra u għaldaqstant fil-ħlas tas-salarji;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 85 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li jirriżultaw minn amministrazzjoni ħażina possibbli 

mill-istituzzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 135 

l-ewwel parti "Jilqa' l-miżuri addizzjonali bħala kumpens għall-emissjonijiet li ma jistgħux jiġu 

evitati; jappella lill-Parlament biex jiżviluppa politiki ulterjuri ta' kumpens għall-

emissjonijiet ta' CO2," 

it-tieni parti "bħall-possibilità li jsir kumpens għall-assistenti parlamentari akkreditati;" 

 
Verts/ALE: 

§ 126 

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

it-tieni parti dan il-kliem 
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S&D: 

emenda 34 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Parlament jadotta regoli sabiex jiżvela kull kontribut li jirċievi mil-

lobbisti/ir-rappreżentanti ta' interess dwar l-abbozzi ta' politiki, liġijiet u emendi 

bħala "impronta leġiżlattiva";" 

it-tieni parti "jissuġġerixxi li din l-impronta leġiżlattiva għandha tikkonsisti f'formola mehmuża 

mar-rapporti, li tkun tinkludi d-dettalji tal-lobbisti kollha li dawk inkarigati minn fajl 

partikolari jkunu ltaqgħu magħhom fil-proċess tat-tfassil ta' kull rapport, u li tindika 

b'mod ċar liema lobbisti kellhom effett sostanzjali fuq dak il-fajl, u dokument ieħor 

li jelenka kull kontribut bil-miktub li jkun wasal, fuq is-sit uffiċjali tagħhom tal-

Parlament, b'link diretta mar-Reġistru tat-Trasparenza, u jissuġġerixxi li r-

rapporteurs jippubblikaw impronta leġiżlattiva;" 
 

Varji 

L-emendi 23 u 24 tħassru. 

 

L-emendi 30, 38, 39, 41, 42, 43 u 53 ġew irtirati. 

 

Markus Pieper ressaq l-emenda orali li ġejja għall-emenda 36: 

"69. Jinnota li n-nefqa għall-Premju Ċinematografiku LUX stess fl-2014 kienet tammonta għal EUR 

391 506, somma li tirrappreżenta tnaqqis sinifikanti meta mqabbla mas-snin preċedenti (2013: EUR 

448 000; 2012: EUR 434 421) u li tkopri l-għażla uffiċjali, il-kompetizzjoni inklużi s-sottotitolar fl-24 

lingwa uffiċjali tal-UE u l-istampar għall-wiri tal-films fit-28 Stat Membru, kif ukoll iċ-ċerimonja tal-

għoti tal-premju; ifakkar li l-għan tar-reklamar u l-promozzjoni tal-Premju Ċinematografiku LUX, 

flimkien mal-premju Sakharov u mad-drittijiet tan-nisa, huwa li juru l-impenn tal-Parlament favur 

valuri kunsenswali, bħalma huma d-drittijiet tal-bniedem u s-solidarjetà, kif ukoll l-impenn tiegħu 

favur id-diversità kulturali u lingwistika; jiddispjaċih dwar il-fatt li r-riżultat ta' stħarriġ tal-għarfien 

dwar il-premju LUX u l-impatt tiegħu, li ntalbu fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tal-2013, għadhom 

mhumiex disponibbli; jappella biex ir-riżultati ta' dan l-istudju jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-

pubbliku sa nofs Mejju 2016 u biex issir preżentazzjoni uffiċjali tar-riżultati lill-Kumitat għall-

Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni tiegħu;" 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 

15. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill 

Rapport: Ryszard Czarnecki (A8-0101/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 633, 10, 0 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 637, 7, 1 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: deċiżjoni (it-test kollu) 
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Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

16. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja 

Rapport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0123/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 12 1 S&D  -  

§ 21 2 S&D  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 523, 117, 6 

 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

17. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri Ewropea 

Rapport: Ryszard Czarnecki (A8-0107/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 8 1 S&D  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 575, 48, 25 

 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
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18. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Rapport: Anders Primdahl Vistisen (A8-0111/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 8 1 S&D VE + 339, 298, 6 

Wara l-§ 11 2 S&D  +  

§ 12 3 S&D  -  

Wara l-§ 15 4 S&D VE + 326, 229, 89 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 526, 116, 5 

 

Varji 

L-emenda 5 ġiet irtirata. 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

19. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni 

Rapport: Monica Macovei (A8-0132/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 8 1 S&D VE - 256, 385, 1 

§ 14 2 S&D  -  

§ 32 3 S&D VE + 343, 195, 99 

§ 34 4 S&D  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 35 5 S&D VE + 392, 217, 32 

§ 38 6EmT S&D  +  

7 S&D  ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 522, 105, 18 

 

 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

20. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

Rapport: Ryszard Czarnecki (A8-0136/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 11 2 S&D  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 8EmT ENF  -  

§ 26 3 S&D  -  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 31 4EmT S&D  -  

Wara l-§ 32 1 S&D VE - 291, 319, 32 

§ 39 5EmT S&D  -  

§ 45 6EmT S&D  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 376, 116, 152 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 11 

l-ewwel parti "Jieħu nota tal-organigramma l-ġdida u r-razzjonalizzazzjoni korrispondenti ta' 

struttura ta' ġestjoni li kellha ammont sproporzjonat ta' karigi tal-ogħla livell favur 

anqas livelli ġerarkiċi;" 

it-tieni parti "madankollu jinnota b'dispjaċir li l-qafas finanzjarju u amministrattiv intern tas-

SEAE għadu kumpless wisq u riġidu; josserva li l-istruttura attwali ma tippermettix 

lis-SEAE jirreaġixxi għal kriżijiet b'mod f'waqtu u li, bl-istess mod, il-perjodu ta' 

żmien biex jaċċessa informazzjoni kruċjali huwa twil;" 

it-tielet parti "jistieden lis-SEAE jħejji, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, mal-Kunsill u mal-

Istati Membri, riforma oħra sabiex jissimplifika l-proċessi interni tiegħu u l-istruttura 

tiegħu;" 

 
§ 27 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li l-kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-Unjoni għandhom jiġu mfakkra 

b'mod regolari dwar dmirijiethom matul il-proċess ta' reklutaġġ u ta' qabel il-ħatra 

dwar ir-responsabbiltajiet tagħhom ta' ġestjoni u sorveljanza fl-assigurazzjoni 

ġestjonali relatata mal-portafoll ta' operazzjonijiet tad-delegazzjoni tagħhom (il-

proċessi ġestjonali fundamentali, il-ġestjoni tal-kontrolli, fehim u valutazzjoni 

adegwati tal-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni)" 

it-tieni parti "u li m'għandhomx jipprevalu jew jikkonċentraw biss fuq il-komponent politiku ta' 

dmirijiethom;" 
 

Varji 

L-emenda 7 tħassret. 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

21. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew 

Rapport: Ryszard Czarnecki (A8-0121/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 5 1 S&D  -  

§ 6 2 S&D VE + 298, 293, 46 

§ 7 3 S&D VE - 237, 362, 40 

§ 10 4 S&D  +  

§ 20 5 S&D VSI - 233, 325, 84 

§ 22 § test oriġinali VSI + 538, 84, 19 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 541, 64, 29 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emenda 5 

ECR, Verts/ALE: § 22 
 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

22. Kwittanza 2014: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data 

Rapport: Monica Macovei (A8-0109/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 513, 106, 14 

 

Varji: 
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Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

23. Kwittanza 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0080/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 18 2 GUE/NGL VE + 312, 305, 21 

§ 39 1 S&D  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 519, 118, 3 

 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

24. Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 

(ACER) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0087/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 112, 17 

 

Varji: 
 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, Artikolu 

5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura). 
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25. Kwittanza 2014: Il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet 

Elettroniċi (BEREC) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0093/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 109, 13 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

26. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0084/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 510, 116, 9 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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27. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali 

(Cedefop) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0082/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 514, 123, 3 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

28. Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0088/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 511, 114, 13 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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29. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0095/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 521, 111, 8 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

30. Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0133/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 120, 6 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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31. Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0090/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 512, 103, 26 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

32. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 

(ECDC) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0103/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 90, 30 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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33. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0118/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 508, 121, 7 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

34. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0100/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 514, 119, 6 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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35. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0104/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 509, 125, 4 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: § 23 
 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

36. Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0086/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VE + 415, 216, 9 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Wara l-§ 5 3 Verts/ALE  -  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE - 267, 351, 21 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 9 9 S&D  +  

Wara l-§ 9 5 Verts/ALE VSI - 207, 395, 35 

6 Verts/ALE VSI - 206, 404, 29 

§ 11 § test oriġinali Vsep +  

§ 12 7 Verts/ALE  -  

§ 13 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 15 8 Verts/ALE  -  

§ 19 1 EFDD  -  

Wara l-§ 19 2 EFDD  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 472, 162, 9 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 5, 6 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: §§ 8, 11, 13 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi li l-Awtorità nediet proġett biex tibdel il-mod li bih teżamina u 

tipproċessa d-dikjarazzjonijiet annwali ta' interess sabiex tiżgura koerenza aħjar u 

konformità ġenerali mar-regoli tagħha dwar id-dikjarazzjonijiet ta' interess; jinnota, 

barra minn hekk, li din is-sistema ġdida, li mistennija titlesta matul l-2016, 

tipprevedi eżami ċentralizzat tad-dikjarazzjonijiet annwali ta' interess u t-

trasferiment ta' responsabbiltà mid-dipartimenti xjentifiċi tal-Awtorità għad-

dipartiment legali u regolatorju tagħha;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Awtorità tinkludi fil-politika tagħha l-projbizzjoni ta' ħidma ma' 

kwalunkwe espert inkluż ma' esperti delegati ta' Stati Membri li ma jimlewx b'mod 

korrett u leali d-dikjarazzjoni ta' interess;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Awtorità tinkludi fil-politika tagħha obbligu għall-esperti li jinfurmaw 

lill-Awtorità dwar kwalunkwe bidla matul il-ħidma tagħhom mal-Awtorità;" 
 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 

L-emenda 4 tħassret. 
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37. Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0085/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 508, 125, 3 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

38. Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-

Xogħol (EIOPA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0091/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 511, 112, 11 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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39. Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0117/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 513, 113, 13 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

40. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0114/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 20 § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 516, 113, 10 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 20 
 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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41. Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza 

fuq id-Droga (EMCDDA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0105/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 508, 113, 8 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

42. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0102/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 510, 116, 11 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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43. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-

Informazzjoni (ENISA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0098/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 509, 126, 5 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

44. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0106/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 511, 115, 11 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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45. Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0096/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 516, 113, 8 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

46. Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0116/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 509, 118, 7 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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47. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT 

Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0124/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 501, 121, 7 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

48. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-

Xogħol (EU-OSHA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0134/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 505, 119, 2 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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49. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (EURATOM) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0110/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 498, 115, 18 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

50. Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja 

u tax-Xogħol (Eurofound) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0120/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 507, 115, 8 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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51. Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0099/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 509, 113, 13 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

52. Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0122/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 505, 108, 17 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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53. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

(FRA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0108/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 11 2 PPE  +  

1 EFDD  ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 510, 117, 10 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

54. Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni 

Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea 

(Frontex) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0115/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 494, 123, 16 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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55. Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0112/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 109, 10 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

56. Kwittanza 2014: L-impriża konġunta ARTEMIS 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0092/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 600, 35, 0 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' differiment tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-

Anness V, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_MT.doc 42 PE 582.702 

 

57. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0094/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 520, 111, 0 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

58. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0119/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 432, 173, 23 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 508, 118, 4 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: deċiżjoni (it-test kollu) 
 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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59. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0113/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 595, 40, 0 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' differiment tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-

Anness V, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

60. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunti dwar iċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0083/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 519, 107, 3 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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61. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 

(IMI) 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0081/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 512, 113, 7 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

62. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-iżvilupp tal-enerġija mill-

fużjoni 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0097/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 594, 30, 5 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 4 1 Verts/ALE VSI - 195, 421, 15 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 570, 55, 7 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: deċiżjoni (it-test kollu), emenda 1 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jinnota li r-rapport tal-Qorti enfasizza l-fatt li l-konklużjonijiet tal-Kunsill adottati 

fis-7 ta' Lulju 2010 approvaw EUR 6 600 000 000 (fil-valuri tal-2008) għall-

kontribuzzjoni tal-Impriża Konġunta lill-fażi ta' kostruzzjoni tal-Proġett ITER; 

jinnota li dik iċ-ċifra, li rdoppjat il-kosti inizjali bbaġitjati għal din il-fażi tal-proġett, 

ma kinitx tinkludi l-EUR 663 000 000 proposti mill-Kummissjoni fl-2010 biex 

ikopru kontinġenzi potenzjali; jirrikonoxxi li l-Organizzazzjoni ITER stabbiliet Fond 

ta' Riżerva bl-għan li jipprovdi mekkaniżmu aktar ċar li jikkumpensa lill-aġenziji 

domestiċi għal bidliet fid-disinn u jipprovdi inċentivi għall-organizzazzjoni interna 

biex tadotta soluzzjonijiet li jimminimizzaw il-kosti f'tentattiv biex tirrettifika d-

dgħufija identifikata mill-Valutazzjoni tal-Ġestjoni tal-ITER tal-2013;" 

it-tieni parti "iqis li ż-żieda notevoli fil-kosti tal-proġett tista' tikkomprometti lill-programmi l-

oħrajn li huma wkoll iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni u tista' tmur kontra l-prinċipju 

tal-"valur għall-flus";" 

 
§ 5 

l-ewwel parti "Jieħu nota li l-aktar stima reċenti tad-defiċit (kontinġenza negattiva) sal-

finalizzazzjoni tal-fażi ta' kostruzzjoni, ikkalkolata mill-Impriża Konġunta 

f'Novembru 2014, kienet ta' EUR 428 428,000,000 000 (valuri tal-2008); 

jirrikonoxxi li l-Impriża Konġunta attwalment qiegħda taħdem fuq stima aktar 

preċiża u aġġornata permezz ta' miżuri ta' trażżin tal-kosti u li l-kontroll tal-kosti ser 

ikompli jkun prijorità fuq il-livell globali tal-ġestjoni tal-proġett taħt it-tmexxija tad-

Direttur Ġenerali l-ġdid tal-Organizzazzjoni ITER;" 

it-tieni parti "jirrimarka li, matul il-laqgħa tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit li saret fit-

22 ta' Frar 2016, il-Kummissjoni ddikkjarat pubblikament li "ċaħdet" il-proposta tal-

pjan ta' azzjoni magħmula mid-Direttur Ġenerali l-ġdid tal-Organizzazzjoni ITER;" 

it-tielet parti "jinnota, barra minn hekk, li l-Impriża Konġunta implimentat sistema ċentrali biex 

tiġġestixxi d-data tal-ikkostjar sabiex iżżomm kontroll mill-qrib fuq l-evoluzzjoni 

tal-baġit u tissorvelja d-devjazzjonijiet fil-kosti fuq bażi regolari;" 
 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' differiment tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-

Anness V, Artikolu 5(1)(b) tar-Regoli ta' Proċedura) 
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63. Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR 

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0089/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 515, 111, 1 

 

Varji 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness V, 

Artikolu 5(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura) 
 

 

64. Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0050/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 2 7 S&D VSI + 365, 228, 28 

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1/VE - 261, 352, 9 

2/VE + 323, 289, 8 

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 59 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 41 1 EFDD  -  

2 EFDD  -  

3 EFDD  -  

Wara l-§ 51 4 EFDD  -  

Wara l-§ 55 5 EFDD Vmaq   

1/VE + 364, 250, 5 

2/VE + 332, 282, 7 

Premessa A 6 S&D  +  

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2 ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 468, 87, 66 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emenda 7 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 59 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

emenda 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u li wara l-ftuħ tan-negozjati ta' adeżjoni fl-2004, il-BEI 

żied l-operazzjonijiet ta' self tiegħu lil dak il-pajjiż, u f'dawn l-aħħar għaxar snin saru 

disponibbli madwar EUR 23 biljun; jiddispjaċih li minkejja l-kriżi ekonomika 

persistenti fl-UE, it-Turkija attwalment tinsab fl-ewwel post fost il-pajjiżi riċevituri 

tal-BEI barra l-UE, b'madwar 3.5 % tas-self totali tal-BEI (2015);" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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ECR: 

premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bħala ''magna ta' konverġenza''" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 9 

l-ewwel parti "Jistieden lill-BEI biex fl-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tal-proġetti jagħti prijorità 

deċiżiva lill-effett fit-tul tal-investimenti, fir-rigward mhux biss tal-indikaturi 

finanzjarji" 

it-tieni parti "iżda wkoll, u fuq kollox, lill-kontribut tagħhom lejn l-iżvilupp sostenibbli u kwalità 

ta' ħajja aħjar permezz ta' titjib ulterjuri fil-qasam tal-impjiegi, l-istandards soċjali u 

l-ambjent;" 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jitlob għalhekk li l-finanzjament tal-BEI jiġi utilizzat 

favur iż-żoni l-aktar affettwati minn qgħad għoli, u għal aktar proġetti ta' 

infrastruttura soċjali;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 54 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li jsofru minn kunflitti u faqar estrem, bl-għan ewlieni 

jkun li tnaqqas id-diskrepanza fl-iżvilupp bejn l-UE u dawn ir-reġjuni," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, S&D: 

§ 40 

l-ewwel parti "Jiddispjaċih li sa issa f'bosta każijiet, il-finanzjament tal-BEI ntuża biex jappoġġa 

firxa ta' proġetti ta' infrastruttura finanzjarjament mhux sostenibbli, fir-rigward ta' 

kemm l-interess pubbliku kif ukoll tal-miżuri relatati mal-klima;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib it-tendenza li tiġi ffinanzjata infrastruttura bħalma huma l-

awtostradi, li jħeġġu l-konsum tal-karburanti fossili u għalhekk imorru kontra l-

objettivi fit-tul tal-Unjoni li nersqu lejn ekonomija ħielsa mill-karbonju;" 

it-tielet parti "jistieden lill-BEI jinkludi valutazzjoni ex-ante obbligatorja tal-valur miżjud 

ambjentali, ekonomiku u soċjali fil-proċess għall-għażla ta' proġetti li għandhom 

jiġu ffinanzjati ġewwa u barra l-UE u biex il-valutazzjonijiet ex-ante u ex-post 

kollha jitwettqu bl-involviment attiv tal-partijiet interessati, l-awtoritajiet lokali, 

reġjonali u nazzjonali u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili; jitlob barra minn hekk li r-

riżultati ta' dawn il-valutazzjonijiet u l-indikaturi użati jsiru pubbliċi u li jkunu 

għalkollox aċċessibbli;" 
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65. Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-

0492/2016, B8-0493/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0488/2016  

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

Wara l-§ 2 4 GUE/NGL  -  

§ 7 5 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI + 350, 165, 103 

2/VSI + 294, 182, 120 

3/VSI + 312, 183, 112 

4/VSI + 319, 156, 123 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 11 § test oriġinali VSI + 329, 197, 94 

§ 14 6 GUE/NGL  -  

§ 21 § test oriġinali VSI + 500, 93, 29 

Premessa A 2 GUE/NGL  -  

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa L 3 GUE/NGL VSI + 319, 160, 132 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0488/2016  ALDE  ↓  

B8-0489/2016  PPE  ↓  

B8-0490/2016  ECR  ↓  

B8-0491/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0492/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0493/2016  S&D  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: §§ 11, 21 

GUE/NGL: emendi 3, 5 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 11 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

premessa G 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mingħajr kundizzjonijiet" u "jiġifieri għajnuna li tkun 

ħielsa minn kwalunkwe kunsiderazzjoni politika, ekonomika jew ta' sigurtà jew 

kwalunkwe tip ta' diskriminazzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 10 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ta' sħab tal-UE u tal-Istati Membri tagħha" bl-esklużjoni 

tal-kelma "Stati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "sesswali u riproduttiva", "inklużi aborti sikuri" u 

"minflok ma jiġi pperpetwat dak li effettivament hu trattament inuman," 

it-tieni parti "sesswali u riproduttiva" 

it-tielet parti "inklużi aborti sikuri" 

ir-raba' parti "minflok ma jiġi pperpetwat dak li effettivament hu trattament inuman," 
 

Varji 

L-emenda 1a ġiet irtirata. 

Javier Nart (Grupp ALDE) hu ukoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni RC-B8-0488/2016.  

Kateřina Konečná u Jiří Maštálka  (Grupp GUE/NGL) irtiraw il-firma tagħhom mill-emenda 4. 
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66. Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0141/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 367, 232, 12 

2 +  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 366, 191, 52 

§ 24 § test oriġinali Vsep +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 27 1 ALDE VSI - 196, 402, 13 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 356, 201, 49 

§ 31 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 392, 216, 4 

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 42 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 327, 282, 3 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 523, 37, 46 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: emenda 1, § 33 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 24, 31 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 40 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja li l-Istati Membri jikkonformaw mal-

obbligi ta' informazzjoni u rapportar stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 1303/2013" 

it-tieni parti "u, jekk ikun hekk meħtieġ, timponi s-sanzjonijiet previsti f'każ ta' nuqqas ta' 

osservanza ta' dawn l-obbligi;" 
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Verts/ALE: 

§ 29 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet reġjonali" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "(fosthom kwalunkwe dokument iċċirkolat, individwi 

involuti, voti mitfugħa, eċċ.);" u "iqis, għaldaqstant, li jeħtieġ li jiġi ppubblikat 

reġistru elettroniku li fih jiġu rreġistrati l-elementi kollha msemmija hawn fuq;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 8 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinnomina Kummissarju biex ikun responsabbli għat-

trasparenza u għall-aċċess pubbliku għad-dokumenti;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Viċi President tal-Kummissjoni biex jippreżenta, fl-istess waqt u fl-

iqsar żmien possibbli, pjan ambizzjuż ta' azzjoni rigward it-trasparenza u l-aċċess 

pubbliku għal dokumenti, b'rikonoxximent tal-fatt li t-trasparenza hija l-pedament ta' 

regolamentazzjoni aħjar;" 

 
§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u d-demokrazija diretta" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 10 

l-ewwel parti "Jiddispjaċih li d-dokumenti uffiċjali sikwit ikunu kklassifikati żżejjed; itenni l-

pożizzjoni tiegħu li għandhom jiġu stabbiliti regoli ċari u uniformi għall-

klassifikazzjoni u d-deklassifikazzjoni tad-dokumenti; jiddispjaċih li l-istituzzjonijiet 

jitolbu laqgħat bil-magħluq mingħajr ġustifikazzjoni xierqa; itenni l-istedina tiegħu 

lill-istituzzjonijiet biex jivvalutaw u jiġġustifikaw pubblikament talbiet għal laqgħat 

bil-magħluq skont ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001; iqis li t-talbiet għal laqgħat 

bil-magħluq fil-Parlament għandhom jiġu evalwati mill-Parlament individwalment;" 

it-tieni parti "jemmen li awtorità ta' sorveljanza indipendenti għandha tissorvelja l-proċessi ta' 

klassifikazzjoni u ta' deklassifikazzjoni;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha jevalwaw u, meta jkun meħtieġ, jirrieżaminaw l-

arranġamenti interni tagħhom għar-rappurtar ta' għemil ħażin, u jitlob il-protezzjoni 

tal-informaturi; jistieden, b'mod partikolari, lill-Kummissjoni tirraporta lill-

Parlament dwar l-esperjenzi tagħha rigward ir-regoli ġodda dwar l-iżvelar ta' 

informazzjoni protetta għall-persunal tal-UE adottati fl-2012 u rigward il-miżuri ta' 

implimentazzjoni tagħhom;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta biex tipproteġi lill-informaturi, mhux 

biss mil-lat morali iżda wkoll mil-lat finanzjarju, sabiex tipproteġi u tappoġġja lill-

informaturi kif jixraq bħala parti mis-sistema demokratika;" 
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§ 15 

l-ewwel parti "Jirrimarka li, b'konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-TUE u tat-TFUE, id-dritt tal-

aċċess għad-dokumenti jkopri l-istituzzjonijiet, il-korpi u l-aġenziji kollha tal-UE; 

iqis, għaldaqstant, li jeħtieġ isir aġġornament urġenti u jitwettaq tibdil sostanzjali lir-

Regolament (KE) Nru 1049/2001 fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tat-Trattati u tal-

ġurisprudenza relevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE u tal-Qorti Ewropea tad-

Drittijiet tal-Bniedem;" 

it-tieni parti "iqis, b'mod partikolari, li huwa fundamentali li jitwessa' l-kamp ta' applikazzjoni 

biex jinkludi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha li bħalissa mhumiex koperti, bħall-

Kunsill Ewropew, il-Bank Ċentrali Ewropew, il-Qorti tal-Ġustizzja u l-korpi u l-

aġenziji kollha tal-UE;" 

 
§ 25 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-fatt li, minħabba l-iżvelar ta' dokumenti formali u informali tat-trilogi, 

il-gruppi ta' interess kompetenti u b'ħafna konnessjonijiet igawdu minn aċċess mhux 

ugwali għad-dokumenti, u għaldaqstant għall-proċess leġiżlattiv;" 

it-tieni parti "jinnota li l-iżvelar ta' dokumenti jista' jitnaqqas ladarba d-dokumenti tat-trilogi jiġu 

ppubblikati b'mod proattiv fuq pjattaforma aċċessibbli b'mod faċli mingħajr 

dewmien;" 

 
§ 34 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jistieden lill-Kummissjoni tikkonsulta lill-Parlament 

qabel ma tabbozza l-mandat ta' negozjar;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 42 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "iżda jinsab diżappuntat li l-BĊE għadu lura ħafna f'dan 

l-aspett, meta mqabbel ma' banek ċentrali dinjija oħra;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u dan jimplika li l-istituzzjonijiet għandhom 

jippubblikaw il-mandat ta' negozjar mogħti lin-negozjatur tal-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

67. Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE 

Rapport: Kostadinka Kuneva (A8-0053/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali VSI + 314, 273, 18 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 538, 48, 16 

2/VSI - 270, 309, 11 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3/VSI + 460, 123, 18 

4/VSI + 302, 267, 27 

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 12 § test oriġinali VSI + 493, 17, 96 

§ 13 § test oriġinali VSI + 324, 38, 225 

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

§ 15 § test oriġinali Vsep -  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 19 § test oriġinali Vsep -  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 301, 235, 69 

2/VSI - 279, 300, 15 

3/VSI + 295, 281, 14 

§ 23 § test oriġinali Vsep -  

§ 24 § test oriġinali Vsep -  

§ 25 § test oriġinali VSI + 308, 240, 52 

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 516, 81, 3 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 34 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali Vsep -  

§ 40 § test oriġinali Vsep +  

§ 41 § test oriġinali Vsep +  

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 60 § test oriġinali Vsep -  

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 64 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 281, 128, 178 

2 +  

§ 65 § test oriġinali Vsep +  

§ 66 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 253, 326, 12 

§ 68 § test oriġinali Vsep +  

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 322, 251, 16 

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

Premessa K § test oriġinali Vsep -  

Premessa O § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 252, 257, 78 

Premessa R § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 271, 184, 97 

Premessa V § test oriġinali Vsep +  

Premessa Y § test oriġinali Vsep +  

Premessa Z § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa AE § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 281, 300, 3 

Premessa AG § test oriġinali Vsep -  

Premessa AH § test oriġinali Vsep -  

Premessa AI § test oriġinali Vsep -  

Premessa AK § test oriġinali Vsep -  

Premessa AM § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 284, 295, 6 

Premessa AO § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa AX § test oriġinali Vsep -  

Premessa BA § test oriġinali Vsep -  

Premessa BD § test oriġinali VSI + 326, 23, 242 

Premessa BE § test oriġinali Vsep +  

Premessa BF § test oriġinali Vsep +  

Premessa BL § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa BM § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 279, 105, 204 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: §§ 1, 2 (it-tielet u r-raba' partijiet), 33 (it-tieni parti) 

S&D: premessa BD, §§ 12, 13 

ENF: §§ 22, 25 

GUE/NGL: § 2 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: premessi Y, AH, AM, AO, §§ 9, 25 

S&D: premessi AG, AI, AK, AX, BM, BA, §§ 32, 34, 40, 41, 43, 68 

PPE: premessi K, R, V, AH, BD, BE, BF, §§ 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 35, 60, 64, 65, 66 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 22 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "lill-Kummissjoni u" u "u biex jiġu introdotti programmi 

ta' migrazzjoni legali u mmirata" 

it-tieni parti "lill-Kummissjoni u" 

it-tielet parti "u biex jiġu introdotti programmi ta' migrazzjoni legali u mmirata" 

 
§ 56 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 61 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "imma l-aktar siguri," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 



P8_PV(2016)04-28(VOT)_MT.doc 59 PE 582.702 

§ 64 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri li jqiegħdu l-au pairs mill-UE u dawk mhux mill-UE fuq 

l-istess livell billi jagħtuhom permess konġunt ta' residenza/xogħol li jispeċifika l-

ħinijiet tax-xogħol, it-tip ta' kuntratt u t-termini tal-ħlas;" 

it-tieni parti "jitlob li l-Istati Membri jtejbu s-sistema ta' akkreditazzjoni u l-mekkaniżmi ta' 

kontroll għall-aġenziji au pair;" 

 
PPE: 

premessa E 

l-ewwel parti "billi l-professjonalizzazzjoni tfisser li l-ħaddiema ta' ċertu settur jingħataw drittijiet 

ta' impjieg u protezzjoni soċjali" 

it-tieni parti "li huma ekwivalenti għal dawk li għandhom impjegati li jaħdmu taħt kuntratti ta' 

impjieg irregolati mil-liġi, inklużi paga deċenti, ħinijiet tax-xogħol irregolati, liv 

imħallas, saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, pensjoni, liv tal-maternità/paternità 

u tal-mard, kumpens f'każ ta' invalidità, regoli li jirregolaw it-tkeċċija jew it-

terminazzjoni tal-kuntratt, rimedju fil-każ ta' abbuż u aċċess għal taħriġ;" 

it-tielet parti "billi x-xogħol domestiku u s-settur tal-kura jistgħu jkunu professjonalizzati permezz 

ta' kombinazzjoni ta' finanzi pubbliċi (ħelsien mit-taxxa), finanzi soċjali 

(konċessjonijiet tal-familja, għajnuna għal negozji, impriżi mutwi u assigurazzjoni 

tas-saħħa, kunsilli tax-xogħol, eċċ.) u finanzi privati (ħlas għal servizzi minn 

individwi privati);" 

 
premessa I 

l-ewwel parti "billi l-ħaddiema domestiċi u l-carers li huma esklużi minn liġijiet tax-xogħol ma 

jistgħux jiġu garantiti ambjent tax-xogħol sikur u san, u jiffaċċjaw diskriminazzjoni 

sinifikanti fir-rigward tal-livell ta' drittijiet u protezzjoni li huma jgawdu minnhom 

meta imqabblin mal-istandards ġenerali tal-pajjiż," 

it-tieni parti "b'mod partikolari meta x-xogħol domestiku huwa rregolat permezz ta' leġiżlazzjoni 

speċifika u/jew ftehim kollettiv minflok jiġi sempliċiment kopert mil-leġiżlazzjoni 

ġenerali tax-xogħol;" 

it-tielet parti "billi, barra minn hekk, dawn ma għandhomx id-dritt li jipparteċipaw fi trejdjunjins 

jew fin-negozjar kollettiv b'mezzi oħra, jew ma jkunux konxji ta' kif jagħmlu dan 

jew jesperjenzaw diffikultajiet f'dan ir-rigward, li jagħmilhom partikolarment 

vulnerabbli, speċjalment minħabba kopertura limitat f'dak li jirrigwarda s-sigurtà 

soċjali (partikolarment benefiċċji tal-qgħad, ħlas għall-mard u inċidenti kif ukoll liv 

tal-maternità, il-leave tal-ġenituri u tipi oħrajn ta' leave tal-kura) u l-esklużjoni 

frekwenti tagħhom mill-protezzjoni kontra t-tkeċċija;" 

 
premessa O 

l-ewwel parti "billi s-settur tax-xogħol domestiku – li fih il-maġġoranza tal-ħaddiema huma nisa – 

jiffavorixxi l-isfruttament tal-ħaddiema; billi tali sfruttament jikkostitwixxi ksur 

serju tad-drittijiet fundamentali u kemm il-ħaddiema mingħajr dokumenti kif ukoll 

iċ-ċittadini tal-UE għandhom jiġu protetti minn dan;" 

it-tieni parti "billi erba' Stati Membri biss jipprovdu l-istess protezzjoni kontra l-isfruttament 

għall-ħaddiema li huma ċittadini tal-UE u għall-ħaddiema mingħajr dokumenti minn 

pajjiżi li mhumiex fl-UE;" 

 
premessa Z 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem 2diskriminazzjoni, moħqrija, xogħol sfurzat, servitù jew 

restrizzjoni fuq il-ħruġ mid-dar" u "deportati" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa AE 

l-ewwel parti "billi għandha tingħata attenzjoni għat-tħaddim tat-tfal, il-fastidju u ċ-ċaħda 

estensiva tad-drittijiet tal-ħaddiema fis-settur tax-xogħol domestiku," 

it-tieni parti "partikolarment fl-unitajiet domestiċi diplomatiċi ta' pajjiżi terzi stabbiliti fl-Istati 

Membri, minħabba li f'ħafna każijiet dawn il-ħaddiema domestiċi daħlu fl-UE 

b'permess ta' xogħol differenti minn ħaddiema domestiċi migranti oħra, filwaqt li l-

unitajiet domestiċi kkonċernati jgawdu mill-privileġġ ta' ekstraterritorjalità;" 

 
Premessa AM 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "billi l-miżuri tal-awsterità introdotti minħabba" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa AO 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u l-miżuri tal-awsterità implimentati fl-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa BL 

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

it-tieni parti din il-kelma 

 
§ 11 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jieħdu azzjoni deċiżiva fis-setturi tax-xogħol domestiku 

u l-kura, li jġibu valur miżjud għoli għall-ekonomija, billi jirrikonoxxu x-xogħol 

tagħhom bħala xogħol propju u billi jiżguraw drittijiet u protezzjoni soċjali ġenwini 

tal-ħaddiema domestiċi u tal-persuni li jipprovdu l-kura permezz ta' leġiżlazzjoni 

tax-xogħol jew ftehimiet kollettivi," 

it-tieni parti "b'mod partikolari rigward il-pagi, il-ħinijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sigurtà fuq ix-

xogħol, il-liv, il-liv tal-maternità, id-drittijiet tal-pensjoni u r-rikonoxximent tal-

ħiliet, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tas-settur;" 

 
ENF: 

§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jenfasizza li l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bħal 

organizzazzjonijiet li jaħdmu f'isem in-nisa u migranti għandhom ukoll ikunu jistgħu 

jipprovdu din l-informazzjoni;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, PPE: 

§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kemm leġiżlattivi kif ukoll mhux leġiżlattivi", "punt 

(a)" u "punt (b)" 

it-tieni parti "kemm leġiżlattivi kif ukoll mhux leġiżlattivi" 

it-tielet parti "punt (a)" 

ir-raba' parti "punt (b)" 
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§ 17 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi r-riluttanza ta' xi Stati Membri li jilleġiżlaw għall-isfera privata;" 

it-tieni parti "iqis, madankollu, li nuqqas ta' azzjoni se tkun ta' riskju għoli kemm għas-soċjetà kif 

ukoll għall-ħaddiema kkonċernati; jenfasizza li t-tkabbir previst tad-domanda għall-

ħaddiema fis-settur tal-kura b'mod partikolari fl-unitajiet domestiċi privati jagħmel 

leġiżlazzjoni bħal din neċessità sabiex il-ħaddiema jkunu protetti bis-sħiħ;" 

it-tielet parti "jistieden, għalhekk, lill-Istati Membri flimkien mas-sħab soċjali biex jieħdu miżuri 

biex jipprovdu sistema adegwata u xierqa ta' spezzjoni, konsistenti mal-Artikolu 17 

tal-Konvenzjoni tal-ILO Nru 189, u l-penali adegwati għall-ksur tal-liġijiet u r-

regolamenti tas-saħħa u sikurezza okkupazzjonali;" 
 

 

68. L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali 

Rapport: Terry Reintke (A8-0048/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  



P8_PV(2016)04-28(VOT)_MT.doc 62 PE 582.702 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 287, 271, 8 

4 +  

5 +  

6 +  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 286, 259, 23 

§ 25 § test oriġinali VSI + 280, 210, 72 

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 316, 234, 16 

§ 42 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 249, 266, 50 

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 225, 339, 2 

§ 56 § test oriġinali Vsep +  

§ 57 § test oriġinali Vsep +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 65 § test oriġinali Vsep +  

§ 66 § test oriġinali VSI + 380, 52, 135 

§ 67 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa D § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 371, 93, 80 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: § 66 

ECR, ENF: § 25 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 22 

ECR: §§ 63, 65 

PPE: §§ 25, 55, 56, 57, 63 

Verts/ALE: § 67 

ALDE: § 39 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 15 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "[bla ħlas]" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 17 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jindirizzaw is-sottorappreżentanza 

qawwija tan-nisa fis-settur tat-TIK" apparti l-kliem "lill-Kummissjoni u" 

it-tieni parti "lill-Kummissjoni u" 

it-tielet parti "b'mod partikolari fost persuni f'pożizzjonijiet għoljin u fuq bords;" iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrikonoxxu li d-Direttiva dwar ir-Rappreżentanza 

Ugwali ta' Nisa fuq Bordijiet Eżekuttivi tipprovdi opportunità reali biex tinbidel il-

kultura minn ġewwa l-kumpaniji, u dan ikollu impatt fuq kull livell tal-ġerarkija, u 

għalhekk iħeġġeġ l-iżblukkar tad-Direttiva fil-Kunsill; ifakkar b'mod urġenti dwar ir-

responsabilità tal-Kummissjoni li tieħu kwalunkwe azzjoni li tista' tgħin biex 

jintemm l-istaġnar fil-Kunsill fir-rigward ta' leġiżlazzjoni tal-UE li tindirizza t-

trasparenza u bilanċ akbar fir-reklutaġġ għal pożizzjonijiet ta' teħid tad-

deċiżjonijiet;" 

 
§ 49 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni biex, b'kooperazzjoni mal-Bank Ewropew tal-

Investiment, tistabbilixxi programmi b'rabta mal-investiment fit-TIK permezz tal-

Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej," 

it-tieni parti "inklużi kundizzjonijiet ta' kreditu favorevoli u self għall-kumpaniji, l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-istart-ups fis-settur tat-TIK, li fih mill-inqas 

40 % tal-forza tax-xogħol huma nisa;" 

 
§ 53 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "abbażi tal-misoġenija, l-omofobija jew it-transfobija jew 

kwalunkwe forma oħra ta' diskriminazzjoni;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 54 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "omofobiku jew transfobiku" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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PPE: 

Premessa D 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u l-persuni LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "pjanijiet multiannwali ta' azzjoni bl-għan li:" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 10 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "pereżempju permezz ta' votazzjoni elettronika" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 42 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem " fit-teknoloġija billi tagħti bidu għal professorat iddotat 

għan-nisa fit-TIK" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

premessa T 

l-ewwel parti "billi l-anonimat fuq l-internet jikkontribwixxi għall-proliferazzjoni ta' dawn il-

forom ta' vjolenza kontra n-nisa;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ALDE: 

premessa I 

l-ewwel parti "billi, fis-suq tax-xogħol diġitalizzat, ir-responsabilità qed titneħħa dejjem iktar minn 

idejn il-kumpanija u tingħata lill-individwu, u dan ibiddel it-termini tas-sħubija 

għas-sigurtà soċjali tal-persuni li jaħdmu għal rashom u tal-freelancers;" 

it-tieni parti "billi d-deċiżjonijiet politiċi jifformaw b'mod ċar ir-riżultat ta' dawn il-bidliet;" 

 
§ 22 

l-ewwel parti "Jitlob, fil-kuntest tal-miżuri kollha adottati f'dan il-qasam, biex il-piż burokratiku 

fuq l-impriżi jinżamm baxx kemm jista' jkun;" 

it-tieni parti "jirrimarka li burokrazija eċċessiva taf tipperikola l-aċċettazzjoni u twassal għat-telf 

ta' impjiegi u għar-rilokazzjoni ta' impjiegi; jilqa' l-kompromessi funzjonabbli u 

bbażati fuq konsensus milħuqa bejn iż-żewġ naħat tal-industrija fl-Istati Membri bi 

tradizzjoni soda ta' kodeterminazzjoni; iqis il-kodeterminazzjoni bħala mudell tal-

aħjar prattika għall-ekonomiji Ewropej;" 

 
§ 27 

l-ewwel parti "Jilqa' l-bosta opportunitajiet u l-flessibilità akbar li toffri l-era diġitali lill-impjegati 

u lill-persuni li jaħdmu għal rashom, inklużi opportunitajiet għal bilanċ aħjar bejn ix-

xogħol u l-ħajja, b'mod partikolari fir-rigward tas-sitwazzjoni fis-suq tax-xogħol ta' 

ġenituri ta' tfal żgħar u persuni b'diżabilità; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 

Membri jindirizzaw is-sitwazzjoni tax-xogħol flessibbli u s-sigurtà tal-impjieg li 

huwa prominenti fis-settur tat-TIK, iżda fl-istess ħin jenfasizza l-isfidi l-ġodda 

marbuta ma' dan l-iżvilupp u jistieden lill-Istati Membri jiżguraw l-istabbiliment ta' 

dispożizzjonijiet adegwati ta' sigurtà soċjali;" 

it-tieni parti "huwa favur "dritt ta' tifi" għall-ħaddiema barra mis-sigħat tax-xogħol miftiehma; 
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§ 28 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jenfasizza li l-problemi tas-saħħa mentali relatati max-

xogħol, bħall-eżawriment ("burn-out"), ikkawżati mill-aċċessibbiltà kostanti 

jippreżentaw riskju serju;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 55 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "tipproponi leġiżlazzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 67 

l-ewwel parti "Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri isaħħu l-monitoraġġ tat-tħejjija permezz 

tal-internet minn gruppi terroristiċi li jirreklutaw iż-żgħażagħ nisa u dawn ikunu 

mġiegħla fi żwieġ" 

it-tieni parti "jew prostituzzjoni f'pajjiżi terzi;" 

 
ECR, PPE: 

§ 11 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu d-diġitalizzazzjoni fil-

politika sabiex tiġi promossa d-demokrazija diretta, li tippermetti l-involviment aktar 

attiv taċ-ċittadini kollha, biex b'hekk jingħelbu skemi qodma u ostakli li joħolqu 

diffikultajiet għan-nisa u l-gruppi sottorappreżentati, biex dawn jippruvaw 

jistabbilixxu ruħhom f'ambjenti istituzzjonali u elettorali;" 

it-tieni parti "jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkunsidraw u jkomplu 

jiżviluppaw metodi ta' votazzjoni online għal konsultazzjonijiet elettorali, biex 

b'hekk jiġu eliminati ostakoli, li sikwit jolqtu n-nisa b'mod partikolari;" 

 
§ 19 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jissalvagwardjaw id-drittijiet 

fundamentali tal-ħaddiema u l-protezzjoni soċjali tal-impjegati" bl-esklużjoni tal-

kliem "lill-Kummissjoni u" u "fundamentali" 

it-tieni parti "lill-Kummissjoni u" 

it-tielet parti "fundamentali" 

ir-raba' parti "u l-protezzjoni soċjali tal-impjegati, u jiġġieldu lill-kundizzjonijiet tax-xogħol 

prekarji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi, u lill-Istati Membri jiżviluppaw 

ulterjorment, mekkaniżmi ġodda ta' protezzjoni adattati għall-iskemi ta' xogħol u ta' 

karriera influwenzati mid-diġitalizzazzjoni, billi tingħata attenzjoni partikolari lis-

sitwazzjoni tan-nisa; jenfasizza l-importanza ta' ftehim kollettiv fil-livelli kollha 

speċjalment f'dawk il-oqsma li huma ferm affettwati mid-diġitalizzazzjoni" bl-

esklużjoni tal-kliem "iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi, u lill-Istati Membri 

jiżviluppaw ulterjorment, mekkaniżmi ġodda ta' protezzjoni adattati għall-iskemi ta' 

xogħol u ta' karriera influwenzati mid-diġitalizzazzjoni" u "fil-livelli kollha" 

il-ħames parti "iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi, u lill-Istati Membri jiżviluppaw ulterjorment, 

mekkaniżmi ġodda ta' protezzjoni adattati għall-iskemi ta' xogħol u ta' karriera 

influwenzati mid-diġitalizzazzjoni" u "fil-livelli kollha" 

is-sitt parti "sabiex ikun żgurat il-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali u li tiġi 

salvagwardata l-kwalità tal-ispazju ta' ħidma u s-sigurtà tal-ispazju ta' ħidma fi 

żmenijiet ta' diġitalizzazzjoni; jinnota li jeħtieġ jinstabu l-kundizzjonijiet qafas 

ġenerali meħtieġa sabiex tkun salvagwardata l-protezzjoni tad-data personali tal-

impjegati;" 

 


