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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. Eżenzjonijiet għan-negozjanti tal-komoditajiet ***I 

Rapport: Sander Loones (A8-0064/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 547, 60, 50 

 

 

2. Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni u t-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi 

(Europol) ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0164/2016) 

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut jew il-modifika tal-pożizzjoni tal-Kunsill) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1 EFDD VSI - 107, 545, 13 

Artikolu 4, § 1, punt m 2 Verts/ALE  -  

Pożizzjoni tal-Kunsill Iddikjarata approvata 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 
 

 

3. Id-dħul u residenza ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi għal skop ta' riċerka, studju, 

taħriġ, volontarjat, skambju ta' studenti u au pairing ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Cecilia Wikström (A8-0166/2016) (maġġoranza kkwalifikata 
meħtieġa għar-rifjut jew il-modifika tal-pożizzjoni tal-Kunsill) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1= 

2= 

EFDD  

ENF 

VSI - 67, 597, 15 

Pożizzjoni tal-Kunsill Iddikjarata approvata 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 2 
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4. Aċċelerazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Politika ta' Koeżjoni 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0562/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0562/2016  

 (Kumitat REGI) 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 514, 123, 50 

Premessa B § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 511, 129, 47 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 546, 73, 62 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: Votazzjoni finali 

EFDD: § 6, Premessa B 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jilqa' t-twaqqif ta' Task Force għal Implimentazzjoni Aħjar tal-programmi 2007-

2013 fi tmien Stati Membri u jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament bir-

riżultati miksuba; jitlob lill-Kummissjoni tkompli b'din it-Task Force biex tappoġġja 

u taċċelera tal-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 fl-Istati Membri kollha u 

tippreżenta lill-Parlament pjan ta' azzjoni dwar l-attivitajiet  tat-Task Force;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tinkludi bis-sħiħ il-Fondi SIE fl-istrateġija tal-UE dwar 

"Regolamentazzjoni Aħjar";" 

 
GUE/NGL, EFDD: 

§ 6 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem "Jenfasizza l-bżonn" u "li jitrawmu riformi strutturali 

rilevanti, f'konformità" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa B 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u, fejn meħtieġ, riformi strutturali" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


