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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. Protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex 

membri tal-UE ***I 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0257/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 608, 13, 24 

 

 

2. Protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn 

pajjiżi mhux membri tal-UE ***I 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0256/2015) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 621, 12, 24 

 

 

3. Ftehim ta' sħubija dwar is-sajd sostenibbli bejn l-UE u l-Liberja *** 

Rakkomandazzjoni: Jarosław Wałęsa (A8-0142/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 584, 35, 43 

 

 

 

4. Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u l-Mauritania: l-opportunitajiet 

tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja *** 

Rakkomandazzjoni: Gabriel Mato (A8-0147/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 585, 41, 41 

 

 

 



P8_PV(2016)05-10(VOT)_MT.doc 3 PE 582.705 

5. Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar Sistema Ċivili Globali ta' Navigazzjoni bis-

Satellita (GNSS) mal-Korea *** 

Rakkomandazzjoni: Gianluca Buonanno (A8-0065/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 451, 63, 46 

 

 

 

6. Għodod ġodda għall-iżvilupp territorjali fil-Politika ta' Koeżjoni 2014-2020 

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0032/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 595, 63, 13 

 

 

7. Statistika li tikkonċerna l-bilanċ tal-pagamenti, il-kummerċ internazzjonali 

f'servizzi u l-investiment dirett barrani ***I 

Rapport: Sven Giegold (A8-0227/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu  

Blokk Nru 1 

29 kumitat  +  

Blokk Nru 2 1-28 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 563, 39, 82 
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8. Il-politika ta' koeżjoni fir-reġjuni muntanjużi tal-UE 

Rapport: Iliana Iotova (A8-0074/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 624, 54, 7 

2/VSI + 518, 156, 9 

§ 22 § test oriġinali Vsep +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 553, 63, 49 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 16 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: §§ 22, 63 

Verts/ALE: § 68 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 68 

l-ewwel parti "Ifakkar li l-iżvilupp soċjali u ekonomiku tar-reġjuni muntanjużi, li f'xi Stati Membri 

huma wkoll reġjuni mbiegħda, jiddependi mill-konnessjonijiet ta' trasport 

bejniethom u r-reġjuni l-oħra fi Stat Membru partikolari jew f'reġjuni 

transkonfinali;" 

it-tieni parti "jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni, biex 

jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' proġetti għall-konnettività fit-trasport fir-reġjuni 

muntanjużi mat-toroq u r-rotot tat-trasport prinċipali nazzjonali u trans-Ewropej, 

b'mod speċjali l-infrastruttura tat-trasport TEN-T, bl-użu tal-fondi u l-istrumenti 

finanzjarji differenti tal-UE, inklużi l-investimenti tal-BEI;" 

 
PPE: 

§ 53 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa li fil-livell Ewropew jiġu protetti l-ispeċijiet emblematiċi li 

jinsabu fiż-żoni għoljin tal-muntanji li huma kapaċi jgħixu fuq meded ta' muntanji 

transkonfinali, bħall-kamoxxi, il-mogħoż tal-barr, it-tajr kbir tal-priża, l-orsijiet, l-

ilpup u l-linċijiet; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu pjan 

għall-protezzjoni u l-introduzzjoni mill-ġdid ta' speċijiet emblematiċi fiż-żoni 

għoljin tal-muntanji;" 

it-tieni parti "jikkundanna l-qtil indiskriminat tal-massa ta' dawn l-ispeċijiet f'xi Stati Membri li 

jsir mill-istat meta tinxtered marda fost ċerti gruppi ta' annimali selvaġġi, jew minn 

bdiewa fir-rigward ta' ċerti speċi li jopponu l-preżenza jew l-introduzzjoni mill-

ġdid tagħhom;" 

 
ECR: 

§ 16 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem "fl-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tad-Danubju" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

§ 56 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem "u li l-impjanti tal-enerġija mir-riħ u mix-xemx jistgħu 

jagħmlu ħsara lill-pajsaġġ" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 46 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem "huwa favur l-iżvilupp tal-volontarjat għall-forniment ta' 

servizzi pubbliċi," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


