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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. Twaqqif ta' Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-

flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa, is-setgħat, kif ukoll id-daqs numeriku 

u l-mandat tiegħu 

Proposta għal deċiżjoni: B8-0745/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta għal deċiżjoni B8-0745/2016  

(Konferenza tal-Presidenti) 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test 

kollu) 

 +  

 

 

 

2. Ftehim UE-Palau dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0177/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 587, 50, 20 

 

 

 

3. Ftehim UE-Tonga dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0179/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 595, 52, 20 

 

 

 

4. Ftehim UE-Kolombja dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir *** 

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0178/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 584, 56, 27 
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5. Espansjoni tal-Kummerċ fil-Prodotti tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni (ITA) *** 

Rakkomandazzjoni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0186/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 529, 110, 37 

 

 

 

6. Is-soġġezzjoni ta' α-PVP għal miżuri ta' kontroll 

Rapport: Michał Boni (A8-0175/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 646, 7, 21 

 

 

7. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi 

Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni 

ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili 

Rapport interim: Pavel Svoboda (A8-0191/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 640, 8, 33 

 

 

8. Ratifika u adeżjoni tal-Protokoll tal-2010 għall-Konvenzjoni dwar is-Sustanzi 

Perikolużi u ta' Ħsara bl-eċċezzjoni ta' aspetti marbutin mal-kooperazzjoni 

ġudizzjarja fi kwistjonijiet ċivili 

Rapport interim: Pavel Svoboda (A8-0190/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 638, 7, 35 

 

 

9. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (adeżjoni tal-Kroazja) *** 

Rakkomandazzjoni: Elmar Brok (A8-0148/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 579, 58, 43 

 

 

 

10. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (approvazzjoni) *** 

Rakkomandazzjoni: Elmar Brok (A8-0149/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 574, 63, 43 

 

 

 

11. Ftehim Qafas ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Filippini (riżoluzzjoni) 

Rapport: Elmar Brok (A8-0143/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 556, 62, 59 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 16 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "fejn xieraq permezz ta' sħubijiet pubbliċi-privati" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

12. Assistenza makrofinanzjarja lit-Tuneżija ***I 

Rapport: Marielle de Sarnez (A8-0187/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Artikolu 1, § 1 2 GUE/NGL  -  

Artikolu 1, § 3 3 GUE/NGL  -  

Artikolu 3, § 1 4 GUE/NGL  -  

Artikolu 4, § 3, punt b 5EmT GUE/NGL  -  

Wara l-premessa 4 1 GUE/NGL  -  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 561, 76, 42 
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13. Regoli kontra ċerti prattiki ta' evitar tat-taxxa 

Rapport: Hugues Bayet (A8-0189/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-7 

10-11 

13-14 

16 

19 

21-35 

37-45 

47-48 

50-52 

64 

68 

70 

73-74 

77 

80-91 

kumitat  +  

Emendi mill-kumitat 

responsabbli – 

votazzjonijiet separati 

8 kumitat Vmaq   

1 +  

2 -  

9 kumitat Vmaq   

1 +  

2 -  

12 kumitat Vsep -  

17 kumitat Vmaq   

1 +  

2 +  

36 kumitat Vmaq   

1 +  

2 -  

54-57 kumitat VSI + 586, 84, 8 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

58 kumitat VSI - 166, 507, 3 

59 kumitat VSI - 162, 509, 3 

60 kumitat VSI - 165, 509, 4 

61 kumitat VSI - 165, 508, 4 

62 kumitat VSI - 124, 525, 26 

63 kumitat VSI + 544, 121, 12 

66 kumitat Vsep -  

67 kumitat Vsep -  

71 kumitat Vsep -  

75 kumitat Vsep -  

78 kumitat Vsep -  

79 kumitat Vsep -  

Artikolu 4, § 2 92= 

107= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VSI - 150, 354, 175 

99 Verts/ALE  -  

46 kumitat Vmaq   

1/VSI + 608, 59, 10 

2/VSI + 535, 128, 10 

Artikolu 4, wara l-§ 2 100 Verts/ALE  -  

Artikolu 4, § 5 93= 

108= 

EFDD,  

GUE/NGL 

VSI - 142, 357, 179 

49 kumitat  +  

Artikolu 4, wara l-§ 5 95 ECR VSI - 106, 567, 5 

Wara l-Artikolu 4 109 GUE/NGL VSI - 104, 363, 209 

110 GUE/NGL  -  

111 GUE/NGL VSI - 120, 518, 40 

53 kumitat  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Artikolu 6, § 1 102 S&D Vmaq   

1 +  

2 +  

65 kumitat Vmaq   

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  

3/VSI ↓  

Artikolu 7, § 3 69 kumitat VSI - 70, 554, 48 

103 S&D  +  

Artikolu 7, wara l-§ 3 98 ALDE  +  

Artikolu 8, § 1, punt b 72 kumitat VSI - 172, 483, 23 

104 S&D Vmaq   

1 +  

2/VE - 321, 327, 27 

94 EFDD  ↓  

Artikolu 8, § 2, wara 

s-sub§ 1 

105 S&D Vmaq   

1 +  

2 +  

76 kumitat  ↓  

Wara l-premessa 7 101 S&D  +  

15 kumitat  ↓  

Premessa 9 18 kumitat VE - 312, 342, 21 

96 PPE  +  

Wara l-premessa 9 20 kumitat  -  

97 PPE  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-premessa 11 106 GUE/NGL  -  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 486, 88, 103 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: emendi 46, 72, 95 

GUE/NGL: emendi 107, 108, 109, 111 

EFDD: emendi 54-63, 65, 69 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: emendi 12, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 71, 75, 78, 79 

Verts/ALE: emenda 63 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

emenda 102 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li ma joriġinax minn negozju attiv" u "Sabiex 

jibbenefika mill-eżenzjoni, il-kontribwent ikollu juri bil-provi lill-awtoritajiet tat-

taxxa tiegħu li d-dħul barrani joriġina minn negozju attiv, sostnut minn persunal, 

tagħmir, assi u post adatti li jiġġustifikaw id-dħul attribwit lilu." 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

emenda 8 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u fil-ħlas ta' royalties" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "jew ta' royalties", "u tar-royalties" u "u ta' ħlas ta' 

royalties" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 36 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-punt (d) 

it-tieni parti il-punt (d) 

 
emenda 104 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "dik ir-rata għandha tiġi vvalutata abbażi tal-profitt qabel 

l-implimentazzjoni tal-operazzjonijiet introdotti minn dawn il-pajjiżi biex titnaqqas 

il-bażi taxxabbli soġġetta għar-rata;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 105 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "il-kontribwent ma jkunx jista' jistabbilixxi li" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Verts/ALE: 

emenda 17 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "u fin-nuqqas ta' trattat sod dwar it-taxxa ta' effett simili 

ma' dak il-pajjiż" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

emenda 46 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "20 %" 

it-tieni parti "20 %" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE, ECR: 

emenda 65 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "li ma joriġinax minn negozju attiv" u "15 %" 

it-tieni parti "li ma joriġinax minn negozju attiv" 

it-tielet parti "15 %" 
 

Varji 

Marie-Christine Vergiat rtirat il-firma tagħha mill-emendi kollha tal-Grupp GUE/NGL. 
 

 

14. Segwitu għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-11 ta' Frar 2015 dwar ir-rapport tas-

Senat tal-Istati Uniti dwar l-użu tat-tortura mis-CIA 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0580/2016, B8-0584/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0580/2016  

(Kumitat LIBE) 

§ 3 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 343, 323, 8 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 340, 321, 15 

§ 9 5 S&D  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 10 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 6 S&D  +  

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 16 § test oriġinali VSI - 333, 334, 9 

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 346, 305, 24 

2/VSI + 341, 304, 27 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 242, 411, 20 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 341, 314, 18 

2/VSI - 195, 443, 37 

Wara l-§ 19 3 ALDE  +  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 22 § test oriġinali VSI + 362, 286, 30 

§ 24 4 ALDE  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2/VSI ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 26 1= 

2= 

GUE/NGL,  

Verts/ALE 

VSI - 329, 330, 14 

Premessa B § test oriġinali VSI + 342, 309, 27 

Premessa D § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

Premessa M § test oriġinali VSI + 338, 282, 57 

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 329, 299, 49 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ta' grupp politiku 

B8-0584/2016  PPE VSI ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: §§ 5 (it-tieni parti), 16, 17 (it-tieni parti), 19, 22, 24 (it-tieni parti), premessi B, M, 

votazzjoni finali 

Verts/ALE: emenda 1=2, votazzjoni finali B8-0580/2016, votazzjoni finali B8-0584/2016 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 3, 10, premessa H 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 19 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Bogdan Aurescu" u "George Ciamba" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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PPE: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-fatt li f'Settembru 2015 saret biss missjoni trasversali waħda ta' ġbir ta' 

informazzjoni fir-Rumanija;" 

it-tieni parti "jitlob li l-Parlament Ewropew jorganizza aktar missjonijiet ta' ġbir ta' informazzjoni 

fil-pajjiżi li l-istudju tas-Senat tal-Istati Uniti dwar il-programm ta' detenzjoni u 

interrogazzjoni tas-CIA identifika bħala kompliċi f'dak il-programm, bħalma huma l-

Litwanja, il-Polonja, l-Italja u r-Renju Unit;" 

 
§ 13 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "Ioan Talpes" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 17 

l-ewwel parti "Jilqa' l-isforzi li saru s'issa mir-Rumanija, u jitlob lis-Senat Rumen jiddeklassifika l-

partijiet klassifikati li fadal tar-rapport tal-2007 tiegħu, jiġifieri l-annessi li fuqhom 

kienu bbażati l-konklużjonijiet tal-inkjesta tas-Senat Rumen; itenni l-appell tiegħu 

lir-Rumanija biex tinvestiga l-allegazzjonijiet li kien hemm ħabs sigriet," 

it-tieni parti "tistitwixxi proċedimenti ġudizzjarji fir-rigward tal-persuni involuti f'dawn l-

operazzjonijiet, fid-dawl tal-evidenza l-ġdida kollha li ħarġet, u tikkonkludi l-

investigazzjoni b'urġenza;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti "Jilqa' l-passi pożittivi li ttieħdu dan l-aħħar mill-President Obama fl-isforzi 

kontinwi u ripetuti tiegħu biex tingħalaq il-faċilità ta' detenzjoni fil-bażi militari tal-

Istati Uniti fil-Bajja ta' Guantánamo u jinħelsu d-detenuti li ma ġewx akkużati; jitlob 

lill-Istati Uniti jindirizzaw it-tħassib imqajjem mill-korpi internazzjonali tad-drittijiet 

tal-bniedem fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem tad-detenuti fi Guantánamo, inkluż 

l-aċċess għal kura medika adegwata u l-miżuri ta' riabilitazzjoni għas-superstiti tat-

tortura; jenfasizza li l-President Obama, fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni 

tal-20 ta' Jannar 2015, tenna d-determinazzjoni tiegħu li jwettaq il-wegħda li għamel 

matul il-kampanja elettorali tal-2008 li jagħlaq il-ħabs fil-Bajja ta' Guantánamo, u 

jilqa', barra minn hekk, il-pjan li bagħat lill-Kungress fit-23 ta' Frar 2016;" 

it-tieni parti "jitlob lill-Istati Membri joffru asil lil dawk il-priġunieri li rċevew uffiċjalment l-

awtorizzazzjoni biex jinħelsu;" 

 
premessa D 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "ksur tal-prinċipju ta' non-refoulement u" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa G 

l-ewwel parti "billi d-9 ta' Diċembru 2015 kien jaħbat l-ewwel anniversarju mill-pubblikazzjoni 

tal-istudju tal-Kumitat Magħżul dwar l-Intelligence (SSCI) tal-Istati Uniti dwar il-

programm ta' detenzjoni u interrogazzjoni tas-CIA u l-użu ta' diversi forom ta' 

tortura fuq id-detenuti bejn l-2001 u l-2006; billi l-istudju żvela fatti ġodda li saħħew 

l-allegazzjonijiet li għadd ta' Stati Membri tal-UE, l-awtoritajiet tagħhom, kif ukoll 

uffiċjali u aġenti tas-sigurtà u tas-servizzi sigrieti tagħhom kienu kompliċi fil-

programm ta' detenzjoni sigrieta u konsenja straordinarja tas-CIA, xi drabi permezz 

ta' mezzi korrotti bbażati fuq ammonti sostanzjali ta' flus mogħtija mis-CIA bħala 

ħlas għall-kooperazzjoni tagħhom; billi l-istudju ma wassal għall-ebda tip ta' teħid ta' 

responsabbiltà min-naħa tal-Istati Uniti fir-rigward tal-programmi ta' konsenja u 

detenzjoni sigrieta tas-CIA;" 

it-tieni parti "billi, sfortunatament, l-Istati Uniti naqsu milli jikkooperaw mal-investigazzjonijiet 

li saru mill-awtoritajiet Ewropej fir-rigward tal-kompliċità tal-pajjiżi Ewropej fil-

programmi tas-CIA, u billi ħadd mill-persuni responsabbli għadu ma ntalab iwieġeb 

għal għemilu;" 

 
premessa N 

l-ewwel parti "billi huwa ta' dispjaċir li l-membri tal-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tal-Kumitat 

għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-Parlament f'Bucharest ma setgħux 

iżuru l-bini tal-Uffiċċju tar-Reġistru Nazzjonali tal-Informazzjoni Klassifikata 

(ORNISS)," 

it-tieni parti "li, skont xi rapporti, kien intuża bħala sit ta' detenzjoni sigriet mis-CIA;" 

 
Verts/ALE: 

§ 9 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "mmexxija mill-amministrazzjoni Amerikana preċedenti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 18 

l-ewwel parti "Jinnota li t-tagħrif miġbur matul l-inkjesta tal-Kumitat Parlamentari għas-Sigurtà u 

d-Difiża Nazzjonali Litwan (Seimas CNSD) fir-rigward tal-involviment tal-Litwanja 

fil-programm ta' detenzjoni sigriet ma ġiex ippubblikat, u jitlob il-pubblikazzjoni ta' 

dan it-tagħrif," 

it-tieni parti "bi kwalunkwe reviżjoni meħtieġa;" 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Jitlob li d-djalogu interparlamentari regolari u strutturat bejn l-UE u l-Istati Uniti, 

b'mod partikolari bejn il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tal-

Parlament Ewropew u l-kontropartijiet rilevanti tiegħu fil-Kungress u s-Senat tal-

Istati Uniti, jissaħħaħ bl-użu tal-mezzi kollha ta' kooperazzjoni u djalogu previsti fid-

Djalogu Transatlantiku tal-Leġiżlaturi (TLD); jilqa', f'dan ir-rigward, it-78 laqgħa 

tat-TLD bejn il-Parlament Ewropew u l-Kungress tal-Istati Uniti, li se ssir f'The 

Hague bejn is-26 u t-28 ta' Ġunju 2016 bħala opportunità biex tissaħħaħ dik il-

kooperazzjoni," 

it-tieni parti "peress li l-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu se tkun parti integrali mid-

diskussjoni;" 
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15. Kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju għas-sigurtà u d-difiża Ewropea 

Rapport: Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0151/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 494, 165, 15 

2/VSI + 467, 110, 92 

3/VSI + 522, 137, 14 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 567, 54, 53 

2/VSI + 454, 200, 10 

3/VSI + 481, 136, 57 

§ 9 § test oriġinali VSI + 443, 169, 60 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 460, 195, 17 

3 +  

4 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali VSI + 420, 237, 15 

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 512, 146, 9 

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 412, 239, 23 

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa B § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa F § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa G § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

Premessa N § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 446, 156, 71 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: §§ 2, 7, 9, 24 

Verts/ALE: § 21 (it-tieni parti), 29 (it-tieni parti), 50 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 23, 24 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jemmen li l-gvernijiet nazzjonali u l-Unjoni għandhom itejbu l-kapaċitajiet ta' 

komunikazzjoni satellitari fil-qasam tal-ispazju tagħhom, l-għarfien tas-sitwazzjoni 

tal-ispazju, in-navigazzjoni preċiża u l-kapaċitajiet għall-osservazzjoni tad-dinja, u 

jiżguraw in-nondipendenza Ewropea rigward it-teknoloġiji spazjali kruċjali u l-

aċċess għall-ispazju; iqis li l-għarfien tas-sitwazzjoni spazjali, b'mod partikolari, se 

jkompli jaqdi rwol vitali f'affarijiet militari u ċivili; jissottolinja l-impenn favur in-

nonmilitarizzazzjoni tal-ispazju; " 

it-tieni parti "jirrikonoxxi li, sabiex jintlaħaq dan il-għan, jeħtieġ investiment finanzjarju 

suffiċjenti; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 

jiggarantixxu l-awtonomija tal-UE fir-rigward tal-istrutturi spazjali, filwaqt li 

jipprovdu r-riżorsi meħtieġa għal dan il-għan; iqis li dan l-għan huwa ta' importanza 

vitali għal attivitajiet ċivili (fil-pajjiżi tal-Punent huwa stmat li bejn 6 u 7 % tal-PDG 

huwa dipendenti fuq it-teknoloġija ta' pożizzjonar u navigazzjoni permezz tas-

satellita) u għas-sigurtà u d-difiża; jemmen li l-kooperazzjoni għandha tinbeda fuq 

bażi intergovernattiva u permezz tal-ESA;" 

 
§ 29 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 50 

l-ewwel parti "Iqis li l-ħolqien ta' qafas legali fit-tul li jippermetti investimenti sostnuti fil-livell 

tal-UE jista' jrawwem kapaċitajiet ta' sigurtà u ta' difiża Ewropea akbar u aktar 

sistematiċi fil-qasam tad-difiża bil-għan li jkun hemm kooperazzjoni li twassal għal 

kapaċitajiet ewlenin; jinnota, għalhekk, il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' 

Ġunju 2015;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni sabiex jiżviluppaw il-qafas 

meħtieġ għal finanzjament fil-livell tal-UE;" 

 
premessa B 

l-ewwel parti "billi jeħtieġ li l-UE tqawwi r-rwol tagħha bħala fornitur tas-sigurtà internament u 

esternament, u tiżgura l-istabbiltà fil-viċinat tagħha u fid-dinja; billi jeħtieġ li l-

Unjoni tikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-isfidi għas-sigurtà," 

it-tieni parti "b'mod partikolari dawk li jirriżultaw mit-terroriżmu sew internament kif ukoll 

esternament, inkluż permezz ta' appoġġ għal pajjiżi terzi fil-ġlieda kontra t-

terroriżmu u l-kawżi ewlenin tiegħu; billi l-Istati Membri u l-Unjoni jeħtiġilhom 

jaħdmu flimkien b'mod effikaċi u koerenti fuq sistema ta' ġestjoni tal-fruntieri sabiex 

il-fruntieri esterni jkunu siguri;" 

 
premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "illegali " u ", fil-każ ta' dawk li ġejjin mill-Afrika ta' 

Fuq, jiġu identifikati ż-żoni minn fejn qed jimbarkaw sabiex ikunu jistgħu jiġu 

indirizzati b'mod aktar rapidu u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa F 

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

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa N 

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

it-tieni parti din il-kelma 

 
ECR: 

§ 7 

l-ewwel parti "Iqis li hu meħtieġ approċċ olistiku, integrat u fit-tul għall-qasam tal-ispazju fil-livell 

tal-UE; jemmen" 

it-tieni parti "jemmen li s-settur tal-ispazju għandu jissemma fl-Istrateġija Globali tal-UE dwar il-

Politika Barranija u ta' Sigurtà l-ġdida, filwaqt li jitqies l-iżvilupp attwali tal-

programmi tal-UE ta' użu doppju relatati mal-ispazju u" 

it-tielet parti "l-ħtieġa li jiġu żviluppati ulterjorment il-programmi ċivili tal-UE fil-qasam tal-

ispazju li jistgħu jintużaw kemm għad-difiża, kif ukoll għas-sigurtà ċivili;" 

 
§ 15 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tippreżenta r-riżultati tal-qafas Ewropew ta' 

kooperazzjoni għar-riċerka dwar is-sigurtà u d-difiża tal-ispazju u jitlob għal 

rakkomandazzjonijiet dwar kif jista' jiġi żviluppat ulterjorment; jistieden lill-

Kummissjoni tikkjarifika kif riċerka ċivili-militari taħt Orizzont 2020 serviet fis-

settur tal-kapċitajiet spazjali" 

it-tieni parti "għall-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni;" 

 
§ 27 

l-ewwel parti "Jinnota l-importanza tas-servizz pubbliku regolat ta' Galileo (PRS) għan-

navigazzjoni u għall-iggwidar tas-sistemi militari;" 

it-tieni parti "jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Istati Membri tal-UE biex iżidu l-isforzi 

tagħhom rigward ir-reviżjoni possibbli tat-Trattat tal-1967 dwar l-ispazju 

extratmosferiku jew biex jagħtu bidu għal qafas regolatorju ġdid li jqis il-progress 

teknoloġiku li sar mis-sittinijiet s'issa u li jkollu l-għan li jipprevjeni tellieqa tal-armi 

fl-ispazju;" 

 
§ 32 

l-ewwel parti "Jiġbed l-attenzjoni għall-ħtieġa li jittejjeb il-proċess ta' tixrid ta' informazzjoni mis-

satelliti għall-utenti, inkluż billi tinbena l-infrastruttura teknoloġika meħtieġa;" 

it-tieni parti "jinnota l-fatt imsemmi fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni li 60 % tat-tagħmir 

elettroniku abbord is-satelliti Ewropej huma attwalment importati mill-Istati Uniti; 

jitlob inizjattiva dwar kif tista' tiġi mħarsa data sensittiva jew personali f'dan il-

kuntest;" 

 
§ 49 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa għall-koordinazzjoni aħjar tal-kapċitajiet spazjali tal-UE, billi 

jiġu żviluppati l-arkitetturi tas-sistema u l-proċeduri meħtieġa sabiex jiġi żgurat 

livell proporzjonat ta' sigurtà, inkluża s-sigurtà tad-data;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tfassal u tippromwovi mudell ta' governanza għal kull 

sistema li tipprovdi servizzi relatati mas-sigurtà u d-difiża; iqis li, sabiex jiġi 

pprovdut servizz integrat lill-utenti aħħarin, il-kapċitajiet spazjali tal-UE ddedikati 

għas-sigurtà u d-difiża għandhom jiġu ġestiti minn ċentru ta' servizz ta' 

koordinazzjoni operazzjonali (Ċentru ta' Kmand u Kontroll kif imsejjaħ fil-

Programm ta' Ħidma 2014-2015 ta' Orizzont 2020); iqis li, għal raġunijiet ta' 

kosteffikaċja, dan għandu, jekk ikun possibbli, jiġi inkorporat f'wieħed mill-korpi 

eżistenti tal-UE, bħall-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, iċ-Ċentru Satellitari tal-UE jew 

l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea, filwaqt li jittieħed kont tal-kapaċitajiet diġà offruti 

minn dawk l-aġenziji;" 
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§ 53 

l-ewwel parti "Hu tal-fehma li White Paper dwar is-sigurtà u d-difiża fil-livell tal-UE tkun il-mezz 

xieraq ta' kif jiġi strutturat l-involviment futur tal-UE fil-kapaċitajiet ta' sigurtà u ta' 

difiża fil-qasam tal-ispazju; jistieden lir-RGħ/VP biex tniedi dibattitu dwar id-

definizzjoni tal-livell ta' ambizzjoni tal-UE fl-oqsma koinċidenti tal-kapċitajiet 

spazjali u tas-sigurtà u d-difiża; hu tal-fehma li dan ikun jista' jippermetti wkoll 

żvilupp koerenti fl-oqsma ta' kapaċità kollha fir-rigward taż-żamma tal-paċi, tal-

prevenzjoni tal-konflitti u tat-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali, skont il-prinċipji tal-

Karta tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden lill-Kummissjoni tfassal Pjan ta' Azzjoni 

Ewropew għad-Difiża futur dwar il-pjanijiet tagħha tal-attivitajiet spazjali f'appoġġ 

għas-sigurtà u d-difiża;" 

it-tieni parti "jirrikonoxxi, fl-istess ħin, il-benefiċċji ta' kooperazzjoni internazzjonali b'rabta mal-

qasam tas-sigurtà mal-imsieħba affidabbli tal-UE fil-qasam tal-ispazju;" 

 
premessa A 

l-ewwel parti "billi l-ambjent ta' sigurtà qed isir dejjem aktar perikoluż u ta' sfida, kemm fl-Unjoni 

kif ukoll barra minnha, ikkaratterizzat minn attakki terroristiċi u qtil tal-massa li 

jaffettwaw lill-Istati Membri kollha u li għalihom l-Istati Membri jeħtiġilhom 

iwieġbu billi jadottaw strateġija konġunta u rispons ikkoordinat;" 

it-tieni parti "billi dawk l-isfidi ta' sigurtà jqajmu l-ħtieġa ta' tisħiħ tas-sigurtà tal-UE permezz tal-

iżvilupp kontinwu u l-appoġġ tal-UE għall-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

sabiex issir strument ta' politika aktar effikaċi u garanzija reali għas-sigurtà taċ-

ċittadini tal-UE u għall-promozzjoni u l-ħarsien ta' normi, interessi u valuri Ewropej 

kif stabbiliti fl-Artikolu 21 tat-TUE;" 

 
Verts/ALE, ECR: 

§ 2 

l-ewwel parti "Iqis li hemm bżonn ta' aktar implimentazzjoni tal-PSDK;" 

it-tieni parti "jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiżdiedu l-effikaċja, il-viżibbiltà u l-impatt tal-PSDK; 

jafferma mill-ġdid l-importanza u l-valur miżjud tal-Politika dwar l-Ispazju għall-

PSDK; iqis li l-ispazju għandu jkun inkluż fil-politiki futuri tal-Unjoni (eż. is-sigurtà 

interna, it-trasport, l-ispazju, l-enerġija, ir-riċerka) u li għandhom jissaħħu u jiġu 

sfruttati aktar is-sinerġiji mal-ispazju;" 

it-tielet parti "jenfasizza li l-użu tal-kapċitajiet spazjali fil-gwerra kontra t-terroriżmu u 

organizzazzjonijiet terroristiċi, permezz tal-kapaċità ta' lokalizzazzjoni u ta' 

monitoraġġ tal-kampijiet ta' taħriġ tagħhom, huwa vitali;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, is-Servizz Ewropew għall-

Azzjoni Esterna, l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża, l-

Aġenzija Spazjali Ewropea u l-Istati Membri hija kruċjali għat-titjib tal-kapaċitajiet 

u s-servizzi Ewropej fil-qasam tal-ispazju;" 

it-tieni parti "huwa tal-fehma li l-Unjoni, b'mod partikolari l-VP/RGħ, għandha tikkoordina, 

tiffaċilita u tappoġġa tali kooperazzjoni fil-qasam tal-ispazju, tas-sigurtà u tad-difiża 

permezz ta' ċentru ta' koordinazzjoni operazzjonali speċifiku" 

it-tielet parti "jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li l-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha taqdi rwol 

importanti fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni ta' politika Ewropea waħdanija 

dwar l-ispazju li tinkludi l-politika ta' sigurtà u difiża;" 
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§ 21 

l-ewwel parti "iqis li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti fir-rigward tal-kapaċitajiet u s-

servizzi futuri fil-qasam tal-ispazju għal skopijiet ta' sigurtà u ta' difiża tkun ta' 

benefiċċju għat-tnejn; iqis li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti hija aktar 

effiċjenti u kompatibbli meta ż-żewġ partijiet ikunu fuq l-istess livell ta' kapaċità u t-

teknoloġija; jistieden kwalunkwe diskrepanza teknoloġika potenzjali tiġi identifikata 

u indirizzata mill-Kummissjoni; jinnota l-ħidma mwettqa favur it-tielet Strateġija 

Offset tal-Istati Uniti;" apparti l-kliem "iqis li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati 

Uniti hija aktar effiċjenti u kompatibbli meta ż-żewġ partijiet ikunu fuq l-istess livell 

ta' kapaċità u t-teknoloġija; jistieden kwalunkwe diskrepanza teknoloġika potenzjali 

tiġi identifikata u indirizzata mill-Kummissjoni;" 

it-tieni parti "iqis li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti hija aktar effiċjenti u kompatibbli 

meta ż-żewġ partijiet ikunu fuq l-istess livell ta' kapaċità u t-teknoloġija; jistieden 

kwalunkwe diskrepanza teknoloġika potenzjali tiġi identifikata u indirizzata mill-

Kummissjoni;" 

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-Unjoni tqis dan l-iżvilupp meta tkun qed tħejji l-Istrateġija Globali tal-

UE dwar il-Politika Barranija tagħha u tinkludi l-kapċitajiet spazjali għas-sigurtà u 

d-difiża fl-ambitu ta' din l-istrateġija;" 

ir-raba' parti "jemmen li r-relazzjonijiet bilaterali diġà eżistenti bejn l-Istati Membri u l-Istati 

Uniti jistgħu jintużaw fejn xieraq; jistieden lill-VP/RGħ tiddiskuti mal-ministri tad-

difiża dwar l-approċċ strateġiku li għandu jittieħed, u tinforma lill-Parlament hekk 

kif dan id-dibattitu jkun qed jevolvi" 

 
premessa G 

l-ewwel parti "billi l-politika dwar l-ispazju hija" u "essenzjali" 

it-tieni parti "element" u "tal-awtonomija strateġika li l-UE jeħtiġilha tiżviluppa" apparti l-kliem 

"tal-awtonomija strateġika li" 

it-tielet parti "tal-awtonomija strateġika li" 

ir-raba' parti "sabiex tħares il-kapaċitajiet teknoloġiċi u industrijali sensittivi u l-kapaċitajiet biex 

jitwettqu valutazzjonijiet indipendenti;" 
 

 

16. Ftuħ ta' suq tal-ispazju 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0739/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0739/2016  

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

 +  
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17. Sitwazzjoni fil-Venezwela 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0700/2016, B8-0723/2016, B8-0724/2016, B8-0725/2016, B8-
0726/2016, B8-0728/2016, B8-0729/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0700/2016  

(PPE, S&D, ECR, ALDE) 

Wara l-§ 1 4 GUE/NGL VSI - 172, 485, 11 

5 GUE/NGL VSI - 100, 512, 53 

6 GUE/NGL VSI - 161, 483, 19 

7 GUE/NGL VSI - 145, 482, 37 

§ 2 § test oriġinali VSI + 507, 86, 77 

Wara l-§ 2 8 GUE/NGL VSI - 135, 507, 26 

9 GUE/NGL VSI - 140, 494, 34 

Wara l-§ 5 10= 

11= 

EFDD,  

Verts/ALE 

VSI - 175, 481, 13 

§ 6 § test oriġinali VSI + 518, 62, 89 

§ 9 § test oriġinali VSI + 562, 56, 47 

§ 10 § test oriġinali VSI + 522, 79, 65 

§ 14 § test oriġinali VSI + 567, 80, 24 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 516, 73, 78 

Wara l-premessa B 1 GUE/NGL VSI - 92, 499, 76 

Premessa C § test oriġinali VSI + 499, 126, 41 

Wara l-premessa C 2 GUE/NGL VSI - 139, 504, 26 

Premessa D § test oriġinali VSI + 507, 81, 78 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-premessa D 3 GUE/NGL VSI - 131, 508, 28 

Premessa E § test oriġinali VSI + 516, 133, 20 

Premessa F § test oriġinali VSI + 573, 65, 29 

Premessa I § test oriġinali VSI + 504, 64, 97 

Premessa K § test oriġinali VSI + 510, 134, 23 

Premessa M § test oriġinali VSI + 584, 57, 26 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 501, 94, 73 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0700/2016  PPE VSI ↓  

B8-0723/2016  Verts/ALE VSI ↓  

B8-0724/2016  ECR VSI ↓  

B8-0725/2016  EFDD VSI ↓  

B8-0726/2016  GUE/NGL VSI ↓  

B8-0728/2016  ALDE VSI ↓  

B8-0729/2016  S&D VSI ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: emendi 1-11, votazzjoni finali RC-B8-0700/2016, votazzjoni finali B8-0700/2016, 

votazzjoni finali B8-0723/2016, votazzjoni finali B8-0724/2016, votazzjoni finali 

B8-0725/2016, votazzjoni finali B8-0726/2016, votazzjoni finali B8-0728/2016 u 

votazzjoni finali B8-0729/2016 

S&D: votazzjoni finali RC-B8-0700/2016 

Verts/ALE: emenda 10=11 

GUE/NGL: emendi 1-9, §§ 2, 6, 9, 10, 14, premessi A (it-tieni parti), C, D, E, F, I, K, M 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

premessa A 

l-ewwel parti "billi l-koalizzjoni tal-oppożizzjoni tal-Venezwela, il-MUD, rebħet 112-il siġġu fl-

Assemblea Nazzjonali li għandha kamra leġiżlattiva waħda b'167 membru, jiġifieri 

maġġoranza ta' żewġ terzi meta mqabbla mal-55 siġġu tal-PSUV (Partido Socialista 

Unido de Venezuela); " 

it-tieni parti "billi l-Qorti Suprema sussegwentement imblukkat erba' rappreżentanti li kienu 

għadhom kemm ġew eletti fl-Assemblea Nazzjonali (li 3 minnhom huma tal-MUD) 

milli jieħdu l-kariga, u dan ċaħħad lill-oppożizzjoni mill-maġġoranza tagħha ta' 

żewġ terzi;" 
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Varji 

Inés Ayala Sender (Grupp S&D) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0729/2016. 
 

 

18. Interferenti endokrinali: sitwazzjoni wara s-sentenza tal-Qorti tas-16 ta' Diċembru 

2015 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0733/2016, B8-0734/2016, B8-0735/2016, B8-0736/2016, B8-
0737/2016, B8-0738/2016  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0733/2016  

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

§ 1 10 ECR VSI - 72, 400, 192 

Wara l-§ 1 13 ENF VSI - 77, 524, 58 

§ 3 11 ECR  -  

§ 4 12 ECR VSI - 78, 403, 185 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 613, 36, 16 

2/VSI + 395, 66, 198 

Wara l-§ 4 14 ENF VSI - 85, 547, 31 

Wara l-kunsiderazzjoni 

7 

1 ECR VE - 69, 395, 199 

Premessa D 2 ECR  -  

Premessa G 3 ECR  -  

Premessa H 4 ECR VSI - 74, 410, 183 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 624, 19, 22 

2/VSI + 405, 67, 194 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa I 5 ECR VSI - 50, 426, 185 

Premessa J 6 ECR  -  

Premessa M 7 ECR  -  

Premessa N 8 ECR VSI - 47, 403, 213 

Premessa P 9 ECR VSI - 67, 404, 194 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 593, 57, 19 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0733/2016  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0734/2016  ENF  ↓  

B8-0735/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-0736/2016  EFDD  ↓  

B8-0737/2016  PPE, ECR  ↓  

B8-0738/2016  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emendi 13, 14, 4 

ECR: emendi 4, 12, § 4, premessa H 

Verts/ALE: emendi 5, 8, 9, 10, votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bbażati fuq il-periklu" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa H 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "bbażati fuq il-periklu" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

19. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: awtorizzazzjoni tal-qamħirrum OĠM Bt11 x 

MIR162 x MIR604 x GA21 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0732/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0732/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 426, 202, 33 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

20. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: tqegħid fis-suq ta' qronfla ġenetikament 

modifikata (Dianthus caryophyllus L., linja SHD-27531-4) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0731/2016 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0731/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 430, 188, 33 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 

 


