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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. Sitwazzjoni tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari fil-Malawi 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0897/2016, B8-0898/2016, B8-0899/2016, B8-0901/2016, B8-

0904/2016, B8-0908/2016, B8-0911/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0897/2016  

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 603, 5, 46 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0897/2016  ECR  ↓  

B8-0898/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0899/2016  EFDD  ↓  

B8-0901/2016  PPE  ↓  

B8-0904/2016  S&D  ↓  

B8-0908/2016  ALDE  ↓  

B8-0911/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: votazzjoni finali 
 

Varji: 

Dita Charanzová (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0908/2016. 
 

 

2. Bahrain 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0900/2016, B8-0902/2016, B8-0903/2016, B8-0905/2016, B8-
0906/2016, B8-0907/2016, B8-0909/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0900/2016  

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

§ 2 § test oriġinali Vsep +  

§ 10 § test oriġinali VSI + 606, 47, 6 

§ 13 3 GUE/NGL  -  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 427, 212, 23 

3 +  

Wara l-§ 15 4 GUE/NGL VSI + 328, 299, 34 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-premessa E 1 GUE/NGL VE + 351, 303, 7 

Wara l-premessa H 2 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0900/2016  ECR  ↓  

B8-0902/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0903/2016  EFDD  ↓  

B8-0905/2016  PPE  ↓  

B8-0906/2016  S&D  ↓  

B8-0907/2016  ALDE  ↓  

B8-0909/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: § 10, emenda 4 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: § 2 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

premessa A 

l-ewwel parti "billi l-Bahrain huwa sieħeb ewlieni tal-Unjoni Ewropea fil-Golf Persiku, anki fl-

ambitu tar-relazzjonijiet politiċi u ekonomiċi, tal-enerġija, u tas-sigurtà;" 

it-tieni parti "billi huwa fl-interess reċiproku tagħna li napprofondixxu aktar is-sħubija tagħna 

sabiex naffrontaw aħjar l-isfidi futuri;" 

 
GUE/NGL, PPE: 

§ 14 

l-ewwel parti "Jinnota l-isforzi kontinwi tal-Gvern tal-Bahrain biex jirriforma l-kodiċi penali u l-

proċeduri ġuridiċi tal-pajjiż, u jħeġġeġ it-tkomplija ta' dan il-proċess;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Gvern tal-Bahrain biex jirrispetta l-istandards internazzjonali dwar id-

dritt għal proċess ġust;" 

it-tielet parti "jenfasizza l-importanza tal-appoġġ mogħti lill-Bahrain, b'mod partikolari fir-

rigward tas-sistema ġudizzjarja tiegħu, bil-għan li tiġi żgurata l-konformità ma' 

standards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; jappella għat-tisħiħ tad-djalogu 

dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u l-Bahrain;" 

 
Varji: 

 
Dita Charanzová (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0907/2016. 
 

 

3. Myanmar, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tar-Rohingya 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0910/2016, B8-0912/2016, B8-0913/2016, B8-0914/2016, B8-
0915/2016, B8-0916/2016, B8-0917/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0910/2016  

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

Wara l-§ 4 1 S&D, 

GUE/NGL 

VSI + 571, 33, 59 

Wara l-§ 17 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 322, 311, 25 

Wara l-kunsiderazzjoni 

8 

2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 315, 308, 31 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0910/2016  ECR  ↓  

B8-0912/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-0913/2016  EFDD  ↓  

B8-0914/2016  PPE  ↓  

B8-0915/2016  S&D  ↓  

B8-0916/2016  ALDE  ↓  

B8-0917/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emenda 1 
 

Varji: 

Dita Charanzová (Grupp ALDE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0916/2016. 

Ana Gomes (Grupp S&D) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0910/2016. 
 

 

4. Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU 

Rapport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1, punt (d) § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 1, punt (e) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 1, punt (f) § test oriġinali VSI + 506, 98, 57 

§ 1, wara l-punt (f) 2 Verts/ALE  -  

§ 1, punt (k) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 1, wara l-punt (t) 1 Verts/ALE VSI + 507, 79, 75 

§ 1, punt (w) § test oriġinali Vsep +  

§ 1, punt (ad) § test oriġinali VSI + 641, 10, 9 

§ 1, punt (am) § test oriġinali VSI + 372, 274, 14 

§ 1, wara l-punt (an) 8 S&D VE + 451, 151, 51 

§ 1, punt (ap) 4 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vsep +  

§ 1, punt (aq) § test oriġinali Vsep +  

§ 1, wara l-punt (ar) 5 GUE/NGL  -  

§ 1, punt (as) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1, punt (av) 3 Verts/ALE VSI - 76, 541, 44 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 1, punt (aw) § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 1, wara l-punt (aw) 6 GUE/NGL  -  

Premessa B 7 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 468, 116, 78 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: § 1, punt (ad), § 1, punt (am) 

Verts/ALE: emendi 1, 3 

EFDD: § 1, punt (f) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 1, punt (w), § 1, punt (ap), § 1, punt (aq) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 1, punt (d) 

l-ewwel parti "jaċċerta li l-Assemblea Ġenerali tan-NU tforni, b'kooperazzjoni mal-UE u mal-

Istati Uniti tal-Amerka, l-istrumenti kollha biex jiġi żgurat li soluzzjoni ta' żewġ 

Stati abbażi tal-fruntieri tal-1967, li tipprevedi lil Ġerusalemm bħala l-kapitali taż-

żewġ Stati, bi Stat ta' Iżrael sikur, bi fruntieri sikuri u rikonoxxuti, u Stat tal-

Palestina indipendenti, demokratiku, kontigwu u fattibbli, li jgħixu maġenb xulxin 

fil-paċi u s-sigurtà, tkun waħda sostenibbli u effikaċi; jaġixxi konformement mal-

konklużjonijiet tal-Proċess ta' Paċi tal-Lvant Nofsani adottati fit-18 ta' Jannar 2016," 

it-tieni parti "li jqisu l-espansjoni kontinwa tal-insedjamenti bħala ostaklu kostanti għall-paċi;" 

 
§ 1, punt (e) 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jappella għal investigazzjoni imparzjali u indipendenti 

dwar il-ksur allegat tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u d-

dritt umanitarju internazzjonali, inklużi l-aħħar attakki mmirati fuq infrastruttura u 

persunal umanitarji;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 1, punt (k) 

l-ewwel parti "iżid is-sostenn min-naħa tal-Istati Membri favur l-operazzjonijiet ta' żamma u ta' 

konsolidament tal-paċi tan-NU li jinkludu komponent marbut mad-drittijiet tal-

bniedem u strateġiji ta' ħruġ ċari, partikolarment billi jikkontribwixxu b'persunal u 

b'tagħmir, u jżid ir-rwol ta' faċilitatur tal-UE f'dan ir-rigward;" 

it-tieni parti "jiżviluppa ulterjorment il-proċeduri għall-użu tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża 

komuni tal-UE bħala sostenn għall-operazzjonijiet tan-NU," 

it-tielet parti "anki permezz tal-istazzjonament ta' gruppi tattiċi tal-UE jew bis-saħħa tal-inizjattivi 

ta' bini tal-kapaċitajiet u ta' riforma tas-settur tas-sigurtà," 

ir-raba' parti "filwaqt li jagħti biżżejjed attenzjoni lill-kwistjonijiet bħad-drittijiet tal-bniedem, l-

iżvilupp sostenibbli u l-kawżi profondi tal-migrazzjoni tal-massa;" 

 
§ 1, punt (as) 

l-ewwel parti "jaħdem favur it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fiskali internazzjonali," 

it-tieni parti "billi jagħti appoġġ għall-ħolqien ta' korp fiskali internazzjonali fi ħdan is-sistema 

tan-NU;" 

it-tielet parti "jiġġieled l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil ta' flus" 

ir-raba' parti "bis-saħħa ta' skambju awtomatiku ta' informazzjoni fuq skala dinjija dwar 

kwisjonijiet relatati mat-taxxa u tal-ħolqien ta' lista sewda globali komuni tar-rifuġji 

fiskali;" 

 
§ 1, punt (aw) 

l-ewwel parti "jippromwovi r-rivitalizzazzjoni tal-ħidma tal-Assemblea Ġenerali, u l-

koordinament u l-koerenza mtejba tal-azzjoni tal-istituzzjonijiet kollha tan-NU, li 

għandha ssaħħaħ l-effiċjenza, l-effikaċja, il-leġittimità, it-trasparenza, ir-

responsabbiltà, il-kapaċità u r-rappreżentattività tas-sistema;" "jappoġġa u jibni fuq 

aktar trasparenza fil-proċess tal-għażla tas-Segretarju Ġenerali tan-NU li jmiss, bil-

preżentazzjonijiet tal-kandidati li jsiru fi ħdan l-Assemblea Ġenerali; matul l-għażla 

u l-ħatra tal-aħjar kandidat, jippromwovi opportunitajiet indaqs u ġusti bbażati fuq 

bilanċ tal-ġeneru u ġeografiku" 

it-tieni parti "u jsostni l-għażla ta' mara bħala s-Segretarju Ġenerali li jmiss jekk il-kandidati 

jkollhom kwalifiki straordinarji simili;" 

 
ECR, S&D: 

§ 1, punt (av) 

l-ewwel parti "isostni riforma komprensiva tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti fuq il-

bażi ta' kunsens wiesa', bil-għan li r-realtà dinjija l-ġdida tkun riflessa aħjar u li jiġi 

żgurat li l-Kunsill ikun kapaċi jittratta b'mod effikaċi t-theddid għall-paċi u s-sigurtà 

internazzjonali;" 

it-tieni parti "jaħdem favur l-għan fit-tul li l-UE jkollha siġġu f'Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 

riformat;" 

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-membri tal-Kunsill tas-Sigurtà jastjenu milli jirrikorru għad-dritt ta' 

veto tagħhom f'każijiet li fihom ikunu qegħdin jiġu kommessi delitti kontra l-

umanità;" 
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5. Implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni 

b'Diżabilità 

Rapport: Helga Stevens (A8-0203/2016)  

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 28 § test oriġinali Vsep +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 58 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 75 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 97 § test oriġinali Vsep +  

§ 98 § test oriġinali Vsep +  

§ 99 § test oriġinali Vsep +  

§ 110 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 311, 320, 30 

§ 116 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 377, 238, 44 

2/VSI - 312, 336, 12 

§ 118 § test oriġinali Vsep -  

§ 127 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 314, 315, 23 

§ 147 § test oriġinali Vsep +  

§ 149 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 165 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 343, 313, 4 

Premessa Z § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 624, 10, 28 

2/VSI + 363, 264, 34 

Premessa AA § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 423, 185, 54 

2/VSI - 306, 307, 49 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 571, 30, 60 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: premessa AA, § 116 (it-tieni parti) 

GUE/NGL: § 116, premessa Z 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 28, 116, 118, premessa AA 

ECR: §§ 28, 97, 98, 99, 118, 147 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 58 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: ", inklużi l-persuni mingħajr stat, in-nies mingħajr saqaf 

fuq rashom, ir-rifuġjati u l-persuni li jfittxu asil u persuni li jappartjenu għal 

minoranzi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 127 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jirrakkomanda s-sospensjoni, l-irtirar u l-irkuprar tal-

pagamenti minn Stati Membri jekk jinkiser l-obbligu ta' rispett tad-drittijiet 

fundamentali;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

§ 31 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "drittijiet fundamentali, aċċess ugwali għas-servizzi u 

għas-suq tal-impjiegi, u l-istess drittijiet u obbligi fl-aċċess għas-sigurtà soċjali bħaċ-

ċittadini tal-Istat Membru li fih ikunu koperti," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 116 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri urġenti biex jipprevjenu u jreġġgħu lura l-

effetti negattivi li l-miżuri ta' awsterità kellhom fuq il-protezzjoni soċjali tal-persuni 

b'diżabilità;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, f'dan ir-rigward, l-istabbiliment ta' livell 

minimu ta' protezzjoni soċjali fl-UE fil-livell li jippermetti r-rispett għad-dritt ta' 

livell ta' għajxien xieraq u għall-protezzjoni soċjali tal-persuni b'diżabilità;" 

 
premessa Z 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-miżuri ta' awsterità applikati mill-Istati Membri 

rriżultaw fi" u "u" (it-tieni okkorrenza) 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 15 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: ", b'mod partikolari l-Istrateġija Ewropa 2020 u s-

Semestru Ewropew" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 16 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fil-kuntest tas-Semestru Ewropew, meta tkun qed 

tevalwa s-sitwazzjoni soċjali tal-Istati Membri (rapporti għal kull pajjiż u 

rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż)," u "wkoll" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 149 

l-ewwel parti "Jirrakkomanda li d-delegazzjonijiet u l-aġenziji tal-UE juru biżżejjed fehim tal-

istrateġiji tal-UE dwar id-diżabilità u jaħdmu b'mod inklużiv u aċċessibbli;" 

"jissuġġerixxi l-ħolqien ta' "punt fokali" għas-CRPD fis-Servizz Ewropew għall-

Azzjoni Esterna;" jitlob l-introduzzjoni urġenti ta' perspettiva dwar id-diżabilità fil-

korsijiet kollha ta' taħriġ dwar id-drittijiet tal-bniedem stabbiliti" 

it-tieni parti "fil-qafas tal-missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK);" 

 
ALDE: 

§ 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u benefiċċju mistħoqq" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 25 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tirrevedi l-Gwida għall-Kunsiderazzjonijiet Soċjali fl-

Akkwist Pubbliku biex tenfasizza l-obbligi soċjali, iżda" u "wkoll" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 110 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "qafas leġiżlattiv u ta'" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 165 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "– dan ikun appoġġat bit-twaqqif ta' bażi ġuridika 

formali, li tistabbilixxi b'mod ċar ir-rwol u l-kamp ta' applikazzjoni tal-oqfsa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa AA 

l-ewwel parti "billi l-Kummissjoni rtirat il-proposta tagħha għad-Direttiva dwar il-Leave tal-

Maternità" 

it-tieni parti "u, għalhekk, l-ugwaljanza tad-drittijiet tal-ommijiet u l-missirijiet, it-tfal u l-adulti 

mhumiex indirizzati biżżejjed sal-lum fil-politika dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-

ħajja privata tal-UE; 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 75 

l-ewwel parti "Jistieden lill-UE ssaħħaħ il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar 

id-drittijiet tal-passiġġieri u tarmonizza l-ħidma tal-korpi nazzjonali għall-infurzar, u 

jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-passi kollha meħtieġa sabiex tiġi implimentata l-

leġiżlazzjoni tal-UE maħsuba biex ittejjeb l-aċċessibilità tat-trasport fil-livell lokali, 

reġjonali u statali għal skopijiet ta' trasport u turiżmu (inklużi karozzi tal-linja u 

taksis, it-trasport pubbliku urban u t-trasport bil-ferrovija, bl-ajru u bil-baħar, inklużi 

wkoll stazzjonijiet, ajruporti u portijiet) u biex jiġu indirizzati l-ostakli għal Ewropa 

mingħajr ostakoli, pereżempju billi jissaħħu l-kompetenzi tal-korpi ta' infurzar 

rilevanti taħt il-leġiżlazzjoni dwar id-drittijiet tal-passiġġieri sabiex tkun żgurata l-

effikaċja u drittijiet ugwali għall-passiġġieri b'diżabilità kollha madwar l-UE, inkluż 

fir-rigward tal-aċċessibilità u l-istandardizzazzjoni, l-armonizzazzjoni, ir-rekwiżiti 

tekniċi," 

it-tieni parti "l-inċentivi għall-kumpaniji," 

it-tielet parti "il-politika tat-trejdunjins u l-ftehimiet kollettivi;" 
 

 

6. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li 

jsiru fuq l-ikel 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0842/2016 (maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-adozzjoni tal-

mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0842/2016  

(Kumitat ENVI) 

Wara l-§ 3 4 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VSI - 237, 361, 43 

§ 4 20 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-kunsiderazzjoni 

2 

21 ENF  -  

Premessa A § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 334, 291, 8 

Wara l-premessa A 5 ECR VE + 406, 222, 3 

6 ECR VE + 294, 284, 54 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa B § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 319, 309, 8 

Wara l-premessa B 1 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VSI - 257, 331, 50 

Premessa C § test oriġinali Vsep +  

Wara l-premessa C 2 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

VE + 399, 187, 20 

11 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

12 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

13 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Premessa D 22 ENF  -  

Wara l-premessa D 7 ECR  -  

Premessa E 8 ECR  -  

Premessa F 9 ECR  -  

Wara l-premessa F 10 ECR  -  

Wara l-premessa G 3 Verts/ALE,  

GUE/NGL 

 -  

14 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

15 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

16 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

17 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

Premessa J 18 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

§ test oriġinali Vsep ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-premessa J 19 S&D, PPE, 

ALDE 

 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 1, 4 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: § 4, premessi A, B, C, J 

 


