
P8_PV(2016)05-26(VOT)_MT.doc 1 PE 584.319 

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. Muniti virtwali 

Rapport: Jakob von Weizsäcker (A8-0168/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 542, 51, 11 

 

 

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

applikazzjoni EGF/2015/010 FR/MoryGlobal 

Rapport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0182/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti 

mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 540, 73, 2 

 

 

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

applikazzjoni EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa 

Rapport: Liadh Ní Riada (A8-0181/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 551, 67, 2 

 

 

4. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Gianluca Buonanno 

Rapport: Evelyn Regner (A8-0180/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta għal 

deċiżjoni 

 +  
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5. Miżuri proviżorji fil-qasam tal-protezzjoni internazzjonali għall-benefiċċju 

tal-Iżvezja 

Rapport: Ska Keller (A8-0170/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-

Kummissjoni 

4 + minn 

40 Membru 

VSI - 170, 410, 48 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-3 kumitat VE + 440, 145, 46 

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 396, 190, 50 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: emenda 4 
 

 

6. Flussi ta' data transatlantiċi 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0623/2016, B8-0642/2016, B8-0643/2016, B8-0644/2016, B8-
0622/2016, B8-0633/2016, B8-0639/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0622/2016 (Verts/ALE) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 129, 480, 38 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0623/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Wara l-§ 3 2 Verts/ALE VSI - 164, 325, 161 

3 Verts/ALE VSI - 143, 322, 185 

4 Verts/ALE VSI - 204, 267, 181 

Wara l-§ 4 5 Verts/ALE VSI - 208, 271, 169 

§ 14 1 GUE/NGL VSI - 151, 478, 23 

6 Verts/ALE VSI - 249, 342, 53 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 501, 119, 31 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0623/2016  PPE VSI ↓  

B8-0633/2016  EFDD  ↓  

B8-0639/2016  S&D  ↓  

B8-0642/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0643/2016  ECR  ↓  

B8-0644/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: Votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0622/2016, dwar il-mozzjoni għal 

riżluzzjoni B8-0623/2016 u dwar l-emendi 1, 2, 3, 4, 5 u 6. Votazzjoni finali dwar il-

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0623/2016. 

GUE/NGL: emenda 1 

Verts/ALE: Votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0622/2016, l-emendi 1 u 6, u dwar 

il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0623/2016. 
 

Varji 

Jeroen Lenaers (Grupp PPE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0623/2016. 

Marie-Christine Vergiat (Grupp GUE/NGL) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-

0642/2016. 
 

 

7. Inwasslu patt ġdid għall-konsumaturi tal-enerġija 

Rapport: Theresa Griffin (A8-0161/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 3 1 + minn 

76 Membru 

VE - 298, 345, 7 

§ 4 § test oriġinali Vsep +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

4 +  

§ 6, punt b § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6, punt c § test oriġinali VSI + 534, 94, 24 

§ 7 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 359, 261, 28 

2/VE - 305, 343, 3 

§ 13 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 288, 349, 4 

§ 15, punt a § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 341, 304, 1 

§ 15, punt b § test oriġinali Vsep +  

§ 15, punt c § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 15, punt h § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 617, 15, 21 

3/VSI - 280, 329, 40 

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 22 § test oriġinali Vsep -  

§ 23 § test oriġinali Vsep -  

§ 24 § test oriġinali Vsep -  

§ 25 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 359, 267, 24 

§ 26 § test oriġinali Vsep -  

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 631, 17, 1 

2/VSI + 544, 59, 23 

3/VSI + 358, 264, 22 

4/VSI + 327, 304, 7 

5/VSI - 300, 338, 5 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

6/VSI + 344, 297, 10 

7/VSI - 281, 336, 27 

8/VSI - 280, 358, 7 

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 45 § test oriġinali VSI + 547, 73, 31 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 577, 65, 9 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: §§ 39, 6, punt c 

S&D: §§ 19 (it-tieni u t-tielet partijiet), 39, 45 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: §§ 4, 7, 12, 13, 22, 23, 24, 26, 45, 15, punt b 

ECR: § 25 

PPE: §§ 5, 12, 13, 22, 23, 24, 26 

ENF: § 22 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 15, punt c 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kompetittivi" u "u jneħħu l-ostakoli għall-mudelli 

innovattivi ġodda ta' negozju" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 28 

l-ewwel parti "Iqis li aċċess limitat għall-kapital u l-għarfien finanzjarju, spejjeż inizjali sinifikanti 

tal-investiment u perjodi estiżi ta' ħlas lura jirrappreżenta l-ostakoli għall-użu tal-

ġenerazzjoni proprja u ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika; jinkoraġġixxi mudelli 

ġodda tan-negozju, skemi tax-xiri kollettiv u strumenti finanzjarji innovattivi li 

jinċentivaw l-awtoġenerazzjoni u l-awtokonsum u l-miżuri għall-effiċjenza fl-

enerġija għall-konsumaturi kollha; jissuġġerixxi li dan għandu jsir objettiv 

importanti għall-BEI, il-FEIS, l-Orizzont 2020 u l-Fondi Strutturali, li l-korpi 

pubbliċi u l-atturi tas-suq għandhom jagħmlu użu sħiħ minnhom;" apparti l-kliem 

"mudelli ġodda tan-negozju," u "innovattivi" 

it-tieni parti "mudelli ġodda tan-negozju," u "innovattivi" 

it-tielet parti "itenni mill-ġdid li l-proġetti għandhom jiġu ffinanzjati fuq il-bażi ta' kosteffettività 

komparattiva filwaqt li jitqiesu l-għanijiet u l-obbligi nazzjonali u Ewropej dwar il-

klima u l-enerġija;" 

 
ECR: 

§ 12 

l-ewwel parti "Ifakkar li l-għażla tal-konsumaturi hija limitata fin-netwerks tad-distribuzzjoni 

minħabba n-natura tagħhom bħala monopolji naturali, jiġifieri li l-konsumaturi ma 

jistgħux jibdlu l-operatur tas-sistema tad-distribuzzjoni tagħhom; jenfasizza l-ħtieġa 

ta' monitoraġġ tas-suq adegwat tal-operaturi tan-netwerks tad-distribuzzjoni biex 

jipproteġi lill-konsumaturi minn żidiet f'salt fil-kontijiet tad-distribuzzjoni" 

it-tieni parti ", pereżempju billi jiġi stabbilit perċentwal massimu legali għal kull żieda;" 

 
§ 15, punt h 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jirrakkomanda li dawn l-elementi jiġu applikati 

progressivament;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 29 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jiddeplora l-bidliet retroattivi fi skemi ta' appoġġ 

rinnovabbli, kif ukoll l-introduzzjoni ta' taxxi jew tariffi punittivi u inġusti li jxekklu 

l-espansjoni kontinwa tal-awtoġenerazzjoni;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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PPE: 

§ 15, punt a 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u li, fil-kontijiet tal-enerġija jew flimkien magħhom jiġu 

inklużi paraguni bbażati fuq il-pari u informazzjoni dwar bdil;" u "jinsisti li għandu 

jintuża lingwaġġ ċar, li jevita termini tekniċi; jitlob lill-Kummissjoni tidentifika 

rekwiżiti minimi ta' tagħrif f'dan ir-rigward, inklużi l-aħjar prattiki; jenfasizza li 

kemm it-tariffi fissi kif ukoll it-taxxi u l-imposti għandhom jiġu identifikati b'mod 

ċar bħala tali fil-kontijiet, biex il-konsumatur ikun jista' jiddistingwihom b'mod faċli 

mill-ispiża varjabbli, relatata mal-konsum; ifakkar li jeżistu rekwiżiti għall-fornituri 

biex, fil-kontijiet jew flimkien magħhom, jispeċifikaw il-kontribuzzjoni ta' kull sors 

ta' enerġija lejn it-taħlita ġenerali tal-fjuwil li jkun għamel il-fornitur matul is-sena 

ta' qabel b'mod komprensibbli u komparabbli b'mod ċar, inkluża referenza għal-lok 

fejn tista' tinstab l-informazzjoni fuq l-impatt ambjentali, f'termini ta' emissjonijiet 

ta' CO2 u skart radjuattiv;" 

it-tieni parti "u li, fil-kontijiet tal-enerġija jew flimkien magħhom jiġu inklużi paraguni bbażati 

fuq il-pari u informazzjoni dwar bdil;" 

it-tielet parti "jinsisti li għandu jintuża lingwaġġ ċar, li jevita termini tekniċi; jitlob lill-

Kummissjoni tidentifika rekwiżiti minimi ta' tagħrif f'dan ir-rigward, inklużi l-aħjar 

prattiki; jenfasizza li kemm it-tariffi fissi kif ukoll it-taxxi u l-imposti għandhom jiġu 

identifikati b'mod ċar bħala tali fil-kontijiet, biex il-konsumatur ikun jista' 

jiddistingwihom b'mod faċli mill-ispiża varjabbli, relatata mal-konsum; ifakkar li 

jeżistu rekwiżiti għall-fornituri biex, fil-kontijiet jew flimkien magħhom, 

jispeċifikaw il-kontribuzzjoni ta' kull sors ta' enerġija lejn it-taħlita ġenerali tal-

fjuwil li jkun għamel il-fornitur matul is-sena ta' qabel b'mod komprensibbli u 

komparabbli b'mod ċar, inkluża referenza għal-lok fejn tista' tinstab l-informazzjoni 

fuq l-impatt ambjentali, f'termini ta' emissjonijiet ta' CO2 u skart radjuattiv;" 

 
ENF: 

§ 21 

l-ewwel parti "Jemmen li, fil-kuntest ta' sistema tal-enerġija li taħdem sew, l-awtoritajiet lokali, il-

komunitajiet, il-kooperattivi, il-familji u l-individwi għandhom rwol kruċjali x'jaqdu, 

għandhom jikkontribwixxu sostanzjalment għat-tranżizzjoni enerġetika u għandhom 

ikunu inkoraġġuti jsiru produtturi u fornituri tal-enerġija jekk jagħżlu li jagħmlu 

dan;" 

it-tieni parti "isosti li, għal din ir-raġuni, huwa importanti li l-Unjoni Ewropea tadotta 

definizzjoni operattiva komuni ta' "prosumaturi";" 
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ECR, ENF: 

§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ekonomija bbażata 100 % fuq enerġija rinnovabbli, li 

tista' tinkiseb biss permezz tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tagħna, billi jsir użu 

sħiħ mill-prinċipju "energy efficiency first / first fuel" (l-effiċjenza enerġetika hija l-

ewwel fjuwil); u permezz tal-prijoritizzazzjoni tal-iffrankar enerġetiku u tal-miżuri 

min-naħa tad-domanda fuq dawk min-naħa tal-provvista, sabiex jintlaħqu l-għanijiet 

tagħna dwar il-klima f'konformità max-xenarju ta' 1.5° tal-Ftehim ta' Pariġi," u "il-

kompetittività" 

it-tieni parti "ekonomija bbażata 100 % fuq enerġija rinnovabbli, li tista' tinkiseb biss permezz 

tat-tnaqqis tal-konsum tal-enerġija tagħna, billi jsir użu sħiħ mill-prinċipju "energy 

efficiency first / first fuel" (l-effiċjenza enerġetika hija l-ewwel fjuwil); u permezz 

tal-prijoritizzazzjoni tal-iffrankar enerġetiku u tal-miżuri min-naħa tad-domanda fuq 

dawk min-naħa tal-provvista, sabiex jintlaħqu l-għanijiet tagħna dwar il-klima 

f'konformità max-xenarju ta' 1.5° tal-Ftehim ta' Pariġi," apparti l-kliem "100 %" u 

"enerġija rinnovabbli, li tista' tinkiseb biss permezz tat-tnaqqis tal-konsum tal-

enerġija tagħna," 

it-tielet parti "100 %" u "enerġija rinnovabbli, li tista' tinkiseb biss permezz tat-tnaqqis tal-

konsum tal-enerġija tagħna," 

ir-raba' parti "il-kompetittività" 

 
§ 6, punt b 

l-ewwel parti "tagħti s-setgħa liċ-ċittadini biex jipproduċu, jikkunsmaw, jaħżnu u 

jikkumerċjalizzaw l-enerġija li tiġġedded tagħhom stess, individwalment jew 

kollettivament, biex jieħdu miżuri għall-iffrankar tal-enerġija, biex isiru parteċipanti 

attivi fis-suq tal-enerġija permezz tal-għażla tal-konsumaturi u biex ikun possibbli 

għalihom jipparteċipaw b'mod sikur u b'kunfidenza fir-reazzjoni għad-domanda;" 

it-tieni parti "jemmen li, f'dan il-kuntest, għandu jkun hemm qbil dwar fehim komuni prattiku 

tad-definizzjoni ta' "prosumaturi" fil-livell tal-UE, permezz ta' proċess parteċipattiv 

iggwidat mill-Kummissjoni;" 

 
ALDE, ECR, PPE, S&D: 

§ 19 

l-ewwel parti "Jinsisti li d-dispożizzjonijiet tad-direttivi dwar il-prattiki kummerċjali inġusti u d-

drittijiet tal-konsumaturi dwar il-bejgħ fid-dar, it-termini jew il-prattiki inġusti u t-

tekniki aggressivi ta' kummerċjalizzazzjoni jiġu implimentati u infurzati kif xieraq 

mill-Istati Membri sabiex jiġu protetti l-konsumaturi tal-enerġija, speċjalment dawk 

l-aktar vulnerabbli;" 

it-tieni parti "jinnota li l-ilmenti dwar il-bejgħ fid-dar żdiedu f'diversi Stati Membri" 

it-tielet parti "u jitlob li dawn il-prattiki jiġu pprojbiti;" 
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ALDE, ECR, PPE, ENF, S&D: 

§ 39 

l-ewwel parti "Jitlob koordinazzjoni msaħħa fil-livell tal-UE għall-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku 

permezz tal-qsim tal-aħjar prattiċi fost l-Istati Membri" apparti l-kliem 

"koordinazzjoni msaħħa fil-livell tal-UE" 

it-tieni parti "koordinazzjoni msaħħa fil-livell tal-UE" 

it-tielet parti "u l-iżvilupp ta' sħubija wiesgħa, definizzjoni komuni iżda mhux kwantitattiva tal-

faqar enerġetiku, li tiffoka fuq l-idea li l-aċċess għal enerġija bi prezz raġonevoli 

huwa dritt soċjali bażiku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil miżuri biex 

itaffu l-faqar fl-enerġija" apparti l-kliem "komuni" u "iżda mhux kwantitattiva" 

ir-raba' parti "komuni" 

il-ħames parti "iżda mhux kwantitattiva" 

is-sitt parti "li tiffoka fuq l-idea li l-aċċess għal enerġija bi prezz raġonevoli huwa dritt soċjali 

bażiku;" 

is-seba' parti "iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil miżuri biex itaffu l-faqar fl-enerġija fil-

proposti leġiżlattivi li ġejjin" 

it-tmien parti "u biex tippreżenta pjan ta' azzjoni dedikat sa nofs l-2017;" 

 

§ 19 

l-ewwel parti "Jinsisti li d-dispożizzjonijiet tad-direttivi dwar il-prattiki kummerċjali inġusti u d-

drittijiet tal-konsumaturi dwar il-bejgħ fid-dar, it-termini jew il-prattiki inġusti u t-

tekniki aggressivi ta' kummerċjalizzazzjoni jiġu implimentati u infurzati kif xieraq 

mill-Istati Membri sabiex jiġu protetti l-konsumaturi tal-enerġija, speċjalment dawk 

l-aktar vulnerabbli; jinnota li l-ilmenti dwar il-bejgħ fid-dar żdiedu f'diversi Stati 

Membri" 

it-tieni parti "u jitlob li dawn il-prattiki jiġu pprojbiti;" 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "iżda mhux kwantitattiva" u "li tiffoka fuq l-idea li l-

aċċess għal enerġija bi prezz raġonevoli huwa dritt soċjali bażiku; iħeġġeġ lill-

Kummissjoni tagħti prijorità lil miżuri biex itaffu l-faqar fl-enerġija fil-proposti 

leġiżlattivi li ġejjin u biex tippreżenta pjan ta' azzjoni dedikat sa nofs l-2017;" 

it-tieni parti "iżda mhux kwantitattiva" 

it-tielet parti "li tiffoka fuq l-idea li l-aċċess għal enerġija bi prezz raġonevoli huwa dritt soċjali 

bażiku; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti prijorità lil miżuri biex itaffu l-faqar fl-

enerġija fil-proposti leġiżlattivi li ġejjin u biex tippreżenta pjan ta' azzjoni dedikat sa 

nofs l-2017;" 

 

 
ALDE, PPE: 

§ 40 

l-ewwel parti "Jinsisti li d-disponibbiltà u l-ġbir aħjar tad-data huma essenzjali sabiex tiġi evalwata 

s-sitwazzjoni u l-għajnuna tiġi mmirata lejn iċ-ċittadini, il-familji u l-komunitajiet li 

jbatu minn faqar enerġetiku bl-aktar mod effettiv possibbli;" 

it-tieni parti "jisħaq li kwalunkwe bidla sinifikanti għas-suq trid tiġi vvalutata minn qabel fir-

rigward tal-impatt pożittiv jew newtrali tagħha fuq il-familji vulnerabbli, u tiġi 

evalwata ex post sabiex jiġu kkonfermati tali valutazzjonijiet inizjali, jew jiġu 

implimentati miżuri korrettivi immedjatament, jekk ikun meħtieġ;" 
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8. Faqar: perspettiva tal-ġeneru 

Rapport: Maria Arena (A8-0153/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 544, 60, 39 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

6 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

7 -  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 297, 296, 37 

§ 10 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali Vsep -  

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 19 § test oriġinali Vsep +  

§ 20 § test oriġinali Vsep -  

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 355, 253, 16 

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 27 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 139, 425, 70 

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali Vsep +  

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 33 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 350, 262, 20 

§ 35 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 312, 279, 40 

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 37 § test oriġinali Vsep +  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

3 +  

§ 39 § test oriġinali Vsep -  

§ 40 § test oriġinali Vsep +  

§ 41 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 42 § test oriġinali Vsep +  

§ 44 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 51 § test oriġinali Vsep -  

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

6 -  

§ 54 § test oriġinali Vsep +  

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 56 § test oriġinali Vsep -  

§ 58 § test oriġinali Vsep -  

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 5 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 15 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 22 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 277, 351, 7 

Kunsiderazzjoni 29 § test oriġinali Vsep -  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa D § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa I § test oriġinali Vsep -  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa Q § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa S § test oriġinali Vsep -  

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa U § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 325, 104, 206 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: § 3 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: premessi I, S 

PPE: kunsiderazzjoni 15, premessi E, S, §§ 4, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 56 

ECR: kunsiderazzjonijiet 5, 15, 22, premessi T, U, §§ 19, 24, 31, 32, 35, 39, 40, 42, 46, 60 

GUE/NGL: §§ 11, 37 

S&D: kunsiderazzjonijiet 29, § 33, 51, 56, 58, premessi I, S 

ALDE: premessi I, S, §§ 17, 27, 54 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 44 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "kemm jekk vjolenza domestika, traffikar, jew 

prostituzzjoni," 

it-tieni parti dan il-kliem 
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PPE: 

premessa J 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "(kuntratti ta' żero sigħat, xogħol temporanju, kuntratti ta' 

impjieg interim, xogħol part-time)" u "billi dawn il-kuntratti prekarji jqiegħdu lin-

nisa f'riskju ikbar ta' faqar u jirriżultaw fil-ħolqien ta' kategorija tal-"ħaddiema 

foqra";" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa Q 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u mill-miżuri ta' awsterità li ttieħdu" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa T 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "trażmessi b'mod wiesa' mis-soċjetà għandhom l-għeruq 

tagħhom fil-patrijarkija u jħallu lin-nisa fi rwol subordinat fis-soċjetà, li 

jikkontribwixxi għall-femminizzazzjoni tal-faqar; billi dawn l-isterjotipi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 6 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mingħajr ħlas" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 17 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "b'mod speċjali f'ċerti Stati Membri fejn il-politiki fiskali 

ma jqisux id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom dawn il-kategoriji," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 18 

l-ewwel parti "Itenni l-appell tiegħu lill-Kummissjoni biex twettaq rieżami tal-leġiżlazzjoni 

eżistenti sabiex jiġu eliminati d-differenzi fis-salarji bejn l-irġiel u n-nisa u jitnaqqsu 

d-differenzi fil-pensjonijiet bejn l-irġiel u n-nisa; jinnota li miżuri biex tiżdied it-

trasparenza fil-pagi huma fundamentali biex tiġi eliminata d-differenza bejn il-pagi 

tal-irġiel u n-nisa, u jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-rakkomandazzjoni 

tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2014 dwar it-tisħiħ tal-prinċipju ta' pagi ndaqs bejn 

l-irġiel u n-nisa permezz tat-trasparenza," 

it-tieni parti "inkluż it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi fir-rigward tal-kontestazzjoni tad-

diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-ġeneru fuq il-post tax-xogħol;" 

 
§ 32 

l-ewwel parti "Ifakkar b'mod partikolari fid-dritt tal-migranti u t-tfal refuġjati, subien u bniet, li 

jkollhom aċċess għall-edukazzjoni, billi din hija waħda mill-prijoritajiet tas-

soċjetajiet Ewropej tagħna; jenfasizza, għalhekk, li għandhom jittieħdu miżuri 

urġenti fil-qasam tal-edukazzjoni tal-migranti kemm fil-livell tal-UE kif ukoll fil-

livell nazzjonali fid-dawl tal-kriżi persistenti tal-migranti; jenfasizza li l-edukazzjoni 

hija element ewlieni fl-integrazzjoni u l-impjegabbiltà, u li nuqqas min-naħa tas-

sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni li jegħlbu din l-isfida jista' jwassal għal aktar 

segregazzjoni kulturali u japprofondixxi l-qasmiet soċjali;" 

it-tieni parti "jindika li l-aċċess għall-edukazzjoni, kemm fil-kampijiet tar-refuġjati kif ukoll fil-

muniċipalitajiet ospitanti, li tissodisfa l-istandards ta' kwalità meħtieġa u 

akkumpanjata minn appoġġ lingwistiku u psikoloġiku, m'għandux jiġi mminat minn 

kwistjonijiet burokratiċi u amministrattivi li jirrigwardaw ir-rikonoxximent tal-

istatus ta' refuġjat;" 
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§ 46 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u jitlob inizjattiva urġenti sabiex tiġi stabbilita direttiva 

tal-UE dwar il-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa" u u tippromwovi miżuri 

leġiżlattivi li jiddefinixxu din il-vjolenza bħala att kriminali konkret relatat mill-qrib 

mar-reati ta' mibegħda;" 

it-tieni parti "u jitlob inizjattiva urġenti sabiex tiġi stabbilita direttiva tal-UE dwar il-ġlieda kontra 

l-vjolenza fuq in-nisa" 

it-tielet parti "u tippromwovi miżuri leġiżlattivi li jiddefinixxu din il-vjolenza bħala att kriminali 

konkret relatat mill-qrib mar-reati ta' mibegħda;" 

 
ECR: 

§ 7 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 25 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jistieden lill-Istati Membri biex jikkunsidraw li 

jipprovdu drittijiet tal-pensjoni kondiviżi f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni legali, 

b'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 28 

l-ewwel parti "Itenni r-rwol tal-edukazzjoni fil-ġlieda kontra l-isterjotipi tal-ġeneri, fl-għoti tas-

setgħa lin-nisa u l-bniet fl-oqsma soċjali, ekonomiċi, kulturali u politiċi u f'karrieri 

fix-xjenza, u biex ittemm iċ-ċiklu tal-faqar permezz tal-inklużjoni tan-nisa f'setturi 

fejn kienu sottorappreżentati, bħax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija, u l-

intraprenditorija, u jistieden lill-Kummissjoni tinkorpora miri ta' taħriġ vokazzjonali 

għan-nisa fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż;" 

it-tieni parti "jenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni mhux formali; jistieden lill-Istati Membri jinkludu 

investiment fl-edukazzjoni tal-bniet u n-nisa li għandu l-għan li jsaħħaħ il-potenzjal 

tagħhom, bħala parti integrali mill-ekonomiji u mill-pjanijiet ta' rkupru tagħhom; 

jinkoraġġixxi lill-Istati Membri jaħdmu biex jgħinu lin-nisa żgħażagħ fit-tranżizzjoni 

minn edukazzjoni formali għas-suq tax-xogħol; jenfasizza l-ħtieġa li l-istituzzjonijiet 

edukattivi kollha jagħtu valuri demokratiċi bil-ħsieb li jinkoraġġixxu t-tolleranza, iċ-

ċittadinanza attiva, ir-responsabbiltà soċjali u r-rispett għad-differenzi relatati mal-

ġeneru, il-minoranzi, u gruppi etniċi u reliġjużi; jinnota l-importanza tal-isport u l-

edukazzjoni fiżika f'termini ta' kif jingħelbu l-preġudizzji u l-isterjotipi u l-valur 

potenzjali tagħhom biex jgħinu żgħażagħ soċjalment vulnerabbli jerġgħu jaqbdu t-

triq it-tajba;" 

 
§ 41 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem " u għandha tinkludi perspettiva qawwija dwar il-ġeneru" 

u "inkluż l-impatti fuq l-inugwaljanzi bejn is-sessi," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bl-introduzzjoni ta' arranġamenti tax-xogħol favur il-

familja, bħal sigħat tax-xogħol adattabbli u l-possibbiltà ta' telexogħol" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 13 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Jenfasizza" u "l-importanza f'dan il-kuntest tal-

kondiviżjoni u l-promozzjoni tal-aħjar prattiki, il-konsulenza, mudelli nisa u forom 

oħra ta' appoġġ għal nisa qiegħda;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
S&D: 

premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mitluba mill-Kummissjoni u implimentati mill-Istati 

Membri" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bis-sħiħ" u "segwiti mill-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 9 

l-ewwel parti "Itenni d-diżappunt tiegħu għat-tneħħija tad-direttiva dwar il-liv tal-maternità wara 

snin ta' sforz immirati biex jiġi żblokkat l-istaġnar u b'hekk tiġi żgurata protezzjoni 

aħjar għaċ-ċittadini Ewropej; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta ġdida u" 

it-tieni parti "tressaq proposta ġdida u tirrispetta l-pożizzjoni tal-Parlament favur żieda fil-

perjodu minimu ggarantit attwali ta' liv tal-maternità bi ħlas sħiħ minn 14 għal 

20 ġimgħa u favur" 

it-tielet parti "id-dritt obbligatorju għal liv tal-paternità bi ħlas; jemmen li jeħtieġ li jittieħdu 

miżuri speċifiċi fl-Istati Membri kollha biex jitjieb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja 

privata għan-nisa; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkorpora kemm dimensjoni soċjali 

aktar robusta kif ukoll l-objettivi tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol 

fis-Semestru Ewropew;" 

 
ALDE: 

§ 14 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-importanza kruċjali: ta' riforma fil-politiki makroekonomiċi, soċjali u 

tas-suq tax-xogħol bl-allinjament tagħhom mal-politiki dwar l-ugwaljanza bejn il-

ġeneri sabiex tiġi ggarantita l-ġustizzja ekonomika u soċjali għan-nisa; ta' 

konsiderazzjoni mill-ġdid tal-metodi użati biex tiġi ddeterminata r-rata tal-faqar u l-

iżvilupp ta' strateġiji li jippromwovu t-tqassim ġust tal-ġid;" 

it-tieni parti "li jiġi ggarantit dħul minimu u pagi u pensjonijiet deċenti u li jinħolqu aktar 

impjiegi ta' kwalità għolja, bl-intitolamenti, għan-nisa; u li n-nisa u l-bniet ikunu 

jistgħu jgawdu mis-servizzi pubbliċi ta' standard għoli, inkluż f'termini tat-tnaqqis 

tad-differenzi bejn is-sessi f'dak li jirrigwarda t-titjib tas-servizzi tal-benesseri 

soċjali;" 
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§ 38 

l-ewwel parti "Jinnota li n-nuqqas ta' dħul ta' sieħeb jista' jkun fattur ewlieni li jikkontribwixxi 

għan-nassa tal-faqar u għall-esklużjoni soċjali tan-nisa; jinnota" 

it-tieni parti "s-sitwazzjoni spiss prekarja tan-nisa romol u ddivorzjati u tal-ommijiet waħedhom 

li lilhom l-imħallfin ikunu taw il-kustodja tat-tfal, u li għalihom jeħtieġ li jiġi 

ddefinit livell adegwat ta' manteniment; jinnota li n-nuqqas ta' ħlas tal-manteniment 

jista' jdaħħal lill-ommijiet waħedhom fil-faqar; jissottolinja l-fatt li n-nisa ddivorzjati 

huma suxxettibbli għal diskriminazzjoni u faqar, u li din hija evidenza li n-nisa 

għadhom mhumiex kompletament indipendenti ekonomikament, u għalhekk dan 

jindika" 

it-tielet parti "l-ħtieġa għal azzjonijiet ulterjuri fil-qasam tas-suq tax-xogħol u fl-eliminazzjoni 

tad-differenzi fil-pagi bejn in-nisa u l-irġiel;" 

 
PPE, ECR: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiżviluppaw u jużaw strumenti ta' 

politika u finanzjarji disponibbli, fosthom il-Pakkett ta' Investiment Soċjali, sabiex 

jinkisbu l-objettivi ta' Barċellona; jitlob, f'dan il-kuntest, l-ottimizzazzjoni tal-Fond 

Soċjali Ewropew (FSE) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), li 

tingħata prijorità, fl-użu ta' investimenti soċjali u tar-Regolament tal-Fond Ewropew 

għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), lit-twaqqif ta' faċilitajiet pubbliċi u privati 

għall-kura u l-għajnuna tat-tfal u persuni dipendenti oħra," apparti l-kliem "u lill-

Kummissjoni" 

it-tieni parti "u lill-Kummissjoni" 

it-tielet parti "u għall-mekkaniżmu ta' flessibbiltà introdott fil-kuntest tal-Patt ta' Stabbiltà u 

Tkabbir li għandu jintuża għall-finanzjament ta' edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal 

(ECEC);" 

ir-raba' parti "jipproponi li l-Kummissjoni talloka riżorsi speċifiċi, permezz ta' mekkaniżmu ta' 

kofinanzjament, biex tippromwovi inċentivi għal oqsma speċifiċi fejn hemm nuqqas 

ta' faċilitajiet ta' ECEC u fejn ir-rata ta' impjieg tan-nisa hija baxxa ħafna;" 

 
§ 22 

l-ewwel parti "Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis il-prinċipju ta' "paga ugwali għal xogħol ta' valur 

ugwali" bħala wieħed mill-oqsma ewlenin għal azzjoni fl-istrateġija ġdida tagħha 

għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri;" 

it-tieni parti "jiddeplora, madankollu, il-fatt li l-Kummissjoni ppubblikat biss dokument ta' ħidma 

tal-persunal, biex b'hekk naqqset l-importanza tal-istrateġija tagħha għall-ugwaljanza 

bejn il-ġeneri għall-istatus ta' dokument intern;" 

it-tielet parti "jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni tadotta Komunikazzjoni għal "Strateġija 

Ġdida għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u d-Drittijiet tan-Nisa wara l-2015", sabiex l-

objettivi u l-politiki inklużi jkunu jistgħu jiġu implimentati b'mod effettiv;" 

 
§ 36 

l-ewwel parti "Jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tad-Direttiva 2006/54/KE dwar l-implimentazzjoni 

tal-prinċipju ta' opportunitajiet indaqs u ta' trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi 

kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol," 

it-tieni parti "u li ssirilha reviżjoni b'rekwiżit biex il-kumpaniji jfasslu miżuri jew pjanijiet relatati 

mal-ugwaljanza bejn il-ġeneri," 

it-tielet parti "inklużi azzjonijiet dwar id-desegregazzjoni, l-iżvilupp ta' sistemi ta' ħlas, u miżuri li 

jappoġġaw il-karrieri tan-nisa;" 
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§ 53 

l-ewwel parti "Jitlob azzjoni aktar ambizzjuża biex jiġi indirizzat il-faqar enerġetiku, li jaffettwa 

b'mod sproporzjonat lin-nisa waħedhom u lill-familji b'ġenitur wieħed u mmexxija 

min-nisa;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu definizzjoni tal-

faqar enerġetiku" 

it-tielet parti "li tikkunsidra l-aspetti tal-ġeneru ta' dan il-fenomenu, u biex jinkluduha fit-tfassil 

mill-ġdid li jmiss tad-Direttiva dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-Użu tal-Enerġija;" 

ir-raba' parti "jenfasizza r-rwol importanti tal-inizjattivi tal-enerġija komunitarji bħal kooperattivi 

għall-għoti tas-setgħa lil konsumaturi vulnerabbli tal-enerġija, u b'mod partikolari 

lin-nisa li qed jiffaċċjaw il-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-marġinalizzazzjoni;" 

il-ħames parti "jenfasizza li t-tibdil fil-klima għandu impatt kbir fuq il-faqar tan-nisa, għaliex in-

nisa huma aktar dipendenti fuq ir-riżorsi naturali u għandhom inqas riżorsi biex 

jipproteġu lilhom infushom mill-effetti negattivi tat-tibdil fil-klima bħall-impatti fuq 

is-saħħa, in-nixfa, id-diżastri naturali jew l-ispostament marbut mat-tibdil 

ambjentali;" 

is-sitt parti "jiddeplora l-fatt li l-perspettiva tal-ġeneri ma ġietx introdotta b'mod sistematiku fil-

politiki tal-UE dwar il-klima, u jitlob lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jinkludu l-

integrazzjoni tas-sessi fil-politiki u l-leġiżlazzjoni kollha tal-UE dwar il-klima;" 

 
§ 55 

l-ewwel parti "Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jiġbru statistika diżaggregata 

fuq il-bażi tas-sessi u jintroduċu indikaturi individwali ġodda fir-rigward tan-nisa u 

l-faqar, bħala għodda li timmonitorja l-impatt ta' politiki soċjali, ekonomiċi u tal-

impjiegi usa' fuq in-nisa u l-faqar sabiex jiġu żviluppati skambji tal-aħjar prattika 

dwar strumenti leġiżlattivi u baġitarji fil-ġlieda kontra l-faqar," 

it-tieni parti "b'fokus fuq dawk il-gruppi f'riskju partikolari tal-faqar, inkluż fost l-oħrajn nisa 

migranti, nisa minn minoranzi etniċi, nisa waħedhom, nisa anzjani, nisa b'diżabilità 

u nisa li jibqgħu d-dar biex jindukraw membru tal-familja," 

it-tielet parti "u irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali jew l-identità tal-ġeneru;" 

 
premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "billi indipendentement minn kemm huma speċifiċi l-

gruppi li jinsabu f'riskju, bħan-nisa anzjani, nisa waħedhom, ommijiet waħedhom, 

leżbjani, nisa bisesswali, nisa transġeneru u nisa diżabbli, ir-rati tal-faqar fost in-nisa 

migranti u n-nisa li jappartjenu għal minoranzi etniċi huma l-istess madwar l-UE 

kollha kemm hi;" 

it-tieni parti "billi indipendentement minn kemm huma speċifiċi l-gruppi li jinsabu f'riskju, bħan-

nisa anzjani, nisa waħedhom, ommijiet waħedhom, leżbjani, nisa bisesswali, nisa 

transġeneru u nisa diżabbli, ir-rati tal-faqar fost in-nisa migranti u n-nisa li 

jappartjenu għal minoranzi etniċi huma l-istess madwar l-UE kollha kemm hi;" 

apparti l-kliem "leżbjani, nisa bisesswali, nisa transġeneru" 

it-tielet parti "leżbjani, nisa bisesswali, nisa transġeneru" 
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premessa D 

l-ewwel parti "billi fi żminijiet ta' reċessjoni ekonomika n-nies li diġà jkunu fir-riskju li jgħixu fil-

faqar – li aktarx ikunu nisa – ikunu f'pożizzjoni vulnerabbli fis-swieq tax-xogħol u 

fir-rigward tas-sigurtà soċjali, b'mod speċjali membri ta' gruppi li jiffaċċjaw 

diskriminazzjoni multipla;" 

it-tieni parti "billi l-Istħarriġ tal-UE dwar l-LGBT juri li l-leżbjani u n-nisa bisesswali u 

transġeneru jiffaċċjaw riskju sproporzjonat ta' diskriminazzjoni fuq il-bażi tal-

orjentazzjoni sesswali tagħhom jew l-identità tal-ġeneru, fuq ix-xogħol (19 %), fl-

edukazzjoni (19 %), fl-akkomodazzjoni (13 %), fil-kura tas-saħħa (10 %) u fl-aċċess 

għas-servizzi soċjali (8 %);" 

it-tielet parti "billi dan jirriżulta f'riskji sproporzjonati għall-benesseri ekonomiku u soċjali 

tagħhom;" 

 
PPE, ECR, GUE/NGL: 

§ 8 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Kummissjoni, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-", 

"leġiżlattiva", "komprensiva u", "jiġifieri l-liv tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri 

u tal-indukraturi", "l-għoti ta'", "individwali u mhux trasferibbli" u "fuq l-aktar bażi 

ġeneruża possibbli" 

it-tieni parti "Kummissjoni, f'koordinazzjoni mill-qrib mal-" 

it-tielet parti "leġiżlattiva" 

ir-raba' parti "komprensiva u" 

il-ħames parti "jiġifieri l-liv tal-maternità, tal-paternità, tal-ġenituri u tal-indukraturi" 

is-sitt parti "l-għoti ta'", "individwali u mhux trasferibbli" 

is-seba' parti "fuq l-aktar bażi ġeneruża possibbli" 

 
PPE, ALDE: 

§ 24 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tal-impatt ta' skemi ta' dħul 

minimu fl-UE u tqis il-passi ulterjuri li jkunu jqisu ċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali 

ta' kull Stat Membru kif ukoll valutazzjoni ta' jekk dawk l-iskemi jippermettux lill-

familji jipprovdu għall-bżonnijiet bażiċi tagħhom;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tevalwa abbażi ta' dan il-mod kif jiġi pprovdut dħul 

minimu adegwat 'il fuq mil-limitu tal-faqar ta' 60 % tad-dħul medju nazzjonali fl-

Istati Membri kollha, bi qbil mal-prassi u t-tradizzjoni nazzjonali u billi jiġu 

rispettati l-karatteristiċi individwali tal-Istati Membri sabiex jingħata appoġġ lill-

konverġenza soċjali madwar l-UE;" 

it-tielet parti "għal darba oħra jħeġġeġ lill-Istati Membri jintroduċu pensjoni nazzjonali minima li 

ma tistax tkun aktar baxxa mil-livell limitu tar-riskju tal-faqar;" 

 
§ 50 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "d-dritt għall-" u "billi tingħata attenzjoni partikolari lin-

nisa li jgħixu fil-faqar, nisa b'diżabilità, u nisa migranti" 

it-tieni parti "d-dritt għall-" 

it-tielet parti "billi tingħata attenzjoni partikolari lin-nisa li jgħixu fil-faqar, nisa b'diżabilità, u nisa 

migranti" 
 

 



P8_PV(2016)05-26(VOT)_MT.doc 24 PE 584.319 

9. Ostakli Nontariffarji fis-Suq Uniku 

Rapport: Daniel Dalton (A8-0160/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali VSI + 339, 128, 52 

§ 8 § test oriġinali VSI - 71, 355, 203 

§ 14 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 29 § test oriġinali VSI + 315, 167, 40 

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 44 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 52 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 310, 313, 7 

Premessa C § test oriġinali VSI + 384, 49, 80 

Premessa E § test oriġinali VSI + 330, 85, 103 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 470, 131, 30 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: § 8 

ENF: premessa C, E, §§ 1, 29 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: §§ 14, 32 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 52 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-ħidma tagħha dwar l-infurzar u l-

prinċipji li jservu ta' bażi għas-suq uniku; jemmen li intervent bikri fir-rigward ta' 

miżuri nazzjonali jew proċeduri ta' implimentazzjoni li jikkostitwixxu ONT mhux 

ġustifikati jista' jkun effikaċi filwaqt li r-riżultati jinkisbu aktar malajr permezz ta' 

proċedimenti ta' ksur; jissottolinja, madankollu, li għal nuqqasijiet serji jew 

persistenti jew applikazzjoni żbaljata tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni trid tuża l-

miżuri kollha disponibbli, inkluża l-prijoritizzazzjoni tal-proċeduri ta' ksur, biex 

tiżgura l-implimentazzjoni sħiħa tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-suq uniku" 

it-tieni parti "u tiżgura riforma strutturali fl-Istati Membri;" 

 
Verts/ALE: 

§ 24 

l-ewwel parti "Jemmen li ħafna prattiki amministrattivi nazzjonali jistgħu jwasslu wkoll għal ONT 

mhux ġustifikati, inklużi r-rekwiżiti għall-formalizzazzjoni ta' dokumenti minn korpi 

jew uffiċċji nazzjonali;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri jużaw soluzzjonijiet ta' governanza elettronika, li 

jinkludu l-prijoritizzazzjoni ta' interoperabbiltà u firem diġitali, biex 

jimmodernizzaw l-amministrazzjonijiet pubbliċi tagħhom, jibnu fuq eżempji bħal 

dawk fl-Estonja u d-Danimarka, billi jipprovdu aktar servizzi diġitali u li jkunu aktar 

aċċessibbli għaċ-ċittadini u n-negozji, u jiffaċilitaw kooperazzjoni transfruntiera u l-

interoperabbiltà tal-amministrazzjonijiet pubbliċi, mingħajr ma jaffettwaw il-

protezzjoni tad-data personali; jemmen li l-użu tal-governanza elettronika huwa 

għodda importanti għall-kumpaniji iżda dan m'għandux jeskludi modi alternattivi kif 

tiġi aċċessata l-informazzjoni jew ċittadini żvantaġġjati li ma jistgħux jaċċessaw is-

servizzi diġitali;" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jemmen ukoll li l-Istati Membri għandhom ikunu 

obbligati jipprovdu aktar ġustifikazzjonijiet dettaljati meta jintroduċu miżuri 

regolatorji ġodda;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 44 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "erja tas-superfiċje li fuqha titwettaq l-attività, id-daqs 

tal-impriża jew l-" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

10. L-Istrateġija għas-Suq Uniku 

Rapport: Lara Comi (A8-0171/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 § test oriġinali VSI + 488, 121, 13 

Wara l-§ 4 2 ENF VSI - 85, 510, 25 

§ 7 § test oriġinali Vsep +  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 494, 75, 49 

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VSI + 480, 111, 29 

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 531, 81, 10 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 480, 127, 13 

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 32 8 ALDE  -  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 53 § test oriġinali VSI + 487, 103, 29 

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 421, 196, 4 

§ 58 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 65 3 ENF VSI - 66, 542, 8 

§ 66 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 460, 155, 6 

§ 71 4 ENF VSI - 68, 546, 3 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 496, 118, 6 

2/VSI + 378, 230, 2 

§ 82 5 ENF VSI - 110, 470, 17 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 496, 94, 28 

2/VSI + 559, 48, 2 

3/VSI + 423, 163, 28 

4/VSI + 528, 80, 3 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 84 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 367, 160, 84 

3/VSI + 534, 54, 21 

4 +  

§ 85 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 86 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 297, 308, 2 

Wara l-§ 87 6 ENF VSI - 103, 484, 8 

§ 91 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 476, 119, 3 

§ 94 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 447, 157, 6 

§ 96 § test oriġinali Vsep +  

§ 97 7 ENF VSI - 92, 489, 25 

§ 106 § test oriġinali VSI + 308, 258, 39 

§ 108 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa G § test oriġinali Vsep +  

Premessa P 1 ECR VSI - 157, 445, 3 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 423, 92, 54 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: § 71 

S&D: §§ 53, 106 

ENF: §§ 4, 71, 91 (it-tieni parti), emendi 2, 3, 4, 5, 6, 7 

ECR: §§ 14 (it-tieni parti), 19 (ir-raba' parti), 21 (it-tielet parti), 24 (it-tieni parti), 54 (it-

tieni parti), 68 (it-tieni parti), 71 (it-tieni parti), 82, 94 (it-tieni parti), emenda 1 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 53, 106 

ALDE: § 106 

S&D: § 96 

ENF: premessa G, §§ 7, 58 

EFDD: §§ 53, 82, 84, 106 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 31 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-ekonomija kollaborattiva qiegħda tikber b'ħeffa u li, filwaqt li tbiddel 

il-mod li bih huma pprovduti u utilizzati ħafna servizzi u assi, tista' tiddirezzjona l-

innovazzjoni u għandha l-potenzjal li ġġib benefiċċji u opportunitajiet addizzjonali 

għall-kumpaniji u għall-konsumaturi fis-suq uniku; jenfasizza l-benefiċċji 

ekonomiċi, soċjetali u ambjentali u l-isfidi tal-ekonomija kollaborattiva; jistieden 

lill-Kummissjoni tikkoordina l-isforzi tal-Istati Membri biex isibu soluzzjonijiet 

leġiżlattivi fuq terminu qasir jew twil fir-rigward tal-ekonomija kollaborattiva;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jressqu proposti biex jipprevjenu l-

abbuż fl-oqsma tal-impjiegi u tat-tassazzjoni fl-ekonomija kollaborattiva;" 

 
S&D: 

§ 66 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u tolleranza żero kontinwata għal ksur tar-regolamenti 

dwar is-suq uniku" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 85 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "filwaqt li jiġu evitati prattiki ta' regolamentazzjoni 

żejda" u "jaqbel li l-proċedura tan-notifika prevista fid-Direttiva 2015/1535 tiġi 

estiża għas-setturi kollha mhux koperti minn dik id-Direttiva;" 

it-tieni parti "filwaqt li jiġu evitati prattiki ta' regolamentazzjoni żejda" 

it-tielet parti "jaqbel li l-proċedura tan-notifika prevista fid-Direttiva 2015/1535 tiġi estiża għas-

setturi kollha mhux koperti minn dik id-Direttiva;" 
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§ 86 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jitnaqqsu r-rekwiżiti marbuta mal-kollokament tal-

ħaddiema u b'hekk" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ENF: 

§ 91 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jenfasizza, madankollu, li l-ippjanar urban m'għandux 

jintuża bħala pretest biex jiġi evitat id-dritt għall-istabbiliment liberu; ifakkar, f'dan 

il-kuntest, l-importanza tal-infurzar xieraq tad-Direttiva dwar is-Servizzi;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE: 

§ 17 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "is-simplifikazzjoni regolatorja u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 51 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem ", mingħajr ma tippreġudika l-esklużività tas-suq 

mogħtija taħt ir-reġim tal-SPCs fi swieq protetti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 108 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jenfasizza li kwalunkwe proposta bħal din trid tirrispetta 

l-prinċipju bażiku tal-libertà tal-kummerċ;" u "jinnota li l-operaturi tas-suq xi drabi 

jeħtieġu jeżerċitaw l-għażla fis-suq sabiex jiffunzjonaw fil-kundizzjonijiet tas-suq 

stabbiliti;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

§ 14 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem ", li jammontaw għal madwar 10-12 % tan-negozji 

Ewropej kollha" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jiżguraw li l-Istati Membri jipprovdu ambjent 

regolatorju li jaċċetta li xi kultant jista' jseħħ falliment u li jinkoraġġixxi l-

innovazzjoni, iżda jirrimarka li l-ispejjeż u l-konsegwenzi ta' kumpaniji li jfallu 

jaffettwaw mhux biss lis-sid u lill-azzjonisti tal-kumpanija, iżda wkoll lill-kredituri u 

lill-impjegati tagħha, u lill-kontribwenti tat-taxxa; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

li din l-inizjattiva tallinja l-proċeduri ta' insolvenza fl-UE kollha u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 54 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "għall-armonizzazzjoni tar-regoli qafas tal-Istati Membri 

dwar is-sħubijiet pubbliċi-privati," 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 68 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw ir-restrizzjonijiet bla 

bżonn fis-suq uniku li mhumiex ġustifikati minn raġunijiet prevalenti relatati mal-

interess pubbliku, filwaqt li jippreżentaw ideat dwar kif jistgħu jingħelbu dawn l-

isfidi" 

it-tieni parti "meta jkun meħtieġ u jirrapportaw dwar dan fl-2017;" 

 
§ 71 

l-ewwel parti "Jitlob lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tidentifika l-possibbiltà ta' 

ksur tad-dritt tal-UE mill-Istati Membri fi stadju bikri ħafna" 

it-tieni parti "u tieħu pożizzjoni soda kontra kwalunkwe miżura leġiżlattiva, adottata jew 

pendenti fil-parlamenti nazzjonali, li tista' żżid il-frammentazzjoni tas-suq uniku;" 

 
§ 94 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri janalizzaw ir-restrizzjonijiet bla 

bżonn għall-istabbiliment ta' negozji fis-suq uniku li mhumiex ġustifikati minn 

raġunijiet prevalenti relatati mal-interess pubbliku, filwaqt li tressaq proposti biex 

jingħelbu dawn" 

it-tieni parti "l-isfidi meta jkun meħtieġ, u jirrapportaw dwar dan fir-Rebbiegħa tal-2017;" 

 
ENF, ECR: 

§ 19 

l-ewwel parti "Jilqa' d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li tindirizza n-nuqqas ta' koordinazzjoni 

fiskali fi ħdan l-UE, b'mod partikolari d-diffikultajiet li jħabbtu wiċċhom magħhom 

l-SMEs minħabba l-kumplessità tar-regolamenti tal-VAT nazzjonali differenti; 

jestendi l-appoġġ sħiħ tiegħu lill-Kummissjoni rigward ir-riforma tal-VAT;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra kif ir-regoli ġodda li jikkonċernaw il-post 

tal-provvista tal-VAT fuq is-servizzi diġitali jistgħu jiġu emendati b'tali mod li 

jakkomodaw il-ħtiġijiet speċifiċi tan-negozji żgħar u mikro;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà ta' aktar koordinazzjoni" 

ir-raba' parti "u, b'mod partikolari, tivvaluta l-possibbiltà ta' approċċ simplifikat dwar il-VAT 

(għall-istess kategorija ta' prodotti) fis-settur tal-kummerċ elettroniku;" 

 
EFDD, ECR: 

§ 21 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) 

u" u "salue l'intention de la Commission d'utiliser des fonds du programme COSME 

pour financer des campagnes d'information ciblant les jeunes PME innovantes;" 

it-tieni parti "tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) u" 

it-tielet parti "jilqa' b'sodisfazzjon l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tuża fondi mill-programm 

COSME biex tiffinanzja kampanji ta' informazzjoni mmirati lejn l-SMEs żgħażagħ 

innovattivi;" 
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ALDE, PPE, Verts/ALE: 

§ 82 

l-ewwel parti "Itenni l-appell tiegħu għall-adozzjoni rapida, mill-Kunsill, ta' Pakkett dwar is-

Sigurtà tal-Prodotti u l-Pakkett dwar is-Sorveljanza tas-Suq u jistieden lill-

Kummissjoni tinvolvi ruħha bis-sħiħ fir-rwol tagħha bħala faċilitatur biex tinstab 

soluzzjoni f'dan ir-rigward;" 

it-tieni parti "jenfasizza l-importanza li tingħata informazzjoni rilevanti dwar prodotti għall-

konsumatur," 

it-tielet parti "b'mod partikolari l-indikazzjoni tal-pajjiż tal-oriġini," 

ir-raba' parti "li hija kruċjali biex jiġu protetti l-konsumaturi u biex tissaħħaħ il-ġlieda kontra l-

falsifikazzjoni;" 

 
ALDE, PPE, ECR: 

§ 84 

l-ewwel parti "Jenfasizza li d-differenzi regolatorji bejn l-Istati Membri differenti fir-rigward tar-

rekwiżiti tat-tikkettar jew ta' kwalità joħolqu ostakli bla bżonn għall-attivitajiet ta' 

fornituri ta' merkanzija u għall-ħarsien tal-konsumatur; jenfasizza l-valur miżjud tal-

ekotikkettar; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta liema tikketti huma essenzjali u 

liema mhumiex essenzjali biex jiżguraw l-informazzjoni lill-konsumaturi" 

it-tieni parti "u tikkunsidra li tintroduċi skema obbligatorja għall-forniment ta' informazzjoni 

importanti għal prodotti magħmulin bl-idejn u industrijali, kif ġie kkunsidrat, 

pereżempju, fis-settur tal-għamara fil-livell tal-UE," 

it-tielet parti "sabiex il-konsumaturi jingħataw informazzjoni rilevanti u tiġi żgurata kwalità tal-

prodott ugwali fl-Istati Membri differenti;" 

ir-raba' parti "iqis li inizjattiva bħal din tkun ta' benefiċċju għall-konsumaturi, l-industriji u l-

operaturi tal-kummerċ, filwaqt li jkunu żgurati t-trasparenza, l-għarfien adegwat ta' 

prodotti Ewropej u regoli armonizzati għall-operaturi fis-suq uniku;" 

 


