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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. Politika ta' Koeżjoni u Strateġiji ta' Riċerka u Innovazzjoni għall-

Ispeċjalizzazzjoni Intelliġenti (RIS3) 

Rapport: Ramón Luis Valcárcel Siso (A8-0159/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 570, 54, 15 

 

 

2. Kooperazzjoni Territorjali Ewropea - l-aħjar prattiki u miżuri innovattivi 

Rapport: Iskra Mihaylova (A8-0202/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 523, 76, 38 

 

 

3. L-inkjesta dwar il-kejl tal-emissjonijiet fis-settur awtomobilistiku 

Rapport interim: Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0246/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 618, 26, 7 

 

 

4. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' István Ujhelyi 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0229/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  
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5. Talba għall-ħarsien tal-immunità tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Rosario 

Crocetta 

Rapport: Heidi Hautala (A8-0230/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

6. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Sotirios Zarianopoulos 

Rapport: Gilles Lebreton (A8-0233/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

7. Ftehim UE-Ċina dwar l-adeżjoni tal-Kroazja *** 

Rakkomandazzjoni: Iuliu Winkler (A8-0231/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 590, 41, 35 

 

 

 

8. Ftehim UE-Urugwaj dwar l-adeżjoni tal-Kroazja *** 

Rakkomandazzjoni: Pablo Zalba Bidegain (A8-0241/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 587, 38, 37 

 

 

 

9. Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Lazaros Stavrou Lazarou 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0258/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_MT.doc 4 PE 588.681 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: ħatra ta' Lazaros 

Stavrou Lazarou 

 + 520, 48, 120 

 

 

 

10. Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - João Figueiredo 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0259/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: ħatra ta' João 

Figueiredo 

 + 537, 38, 94 

 

 

 

11. Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri - Leo Brincat 

Rapport: Igor Šoltes (A8-0257/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: ħatra ta' Leo Brincat  - 229, 381, 58 

 

 

 

12. Statistika relatata mal-kummerċ estern ma' pajjiżi li mhumiex membri 

(setgħat delegati u ta' implimentazzjoni) ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Bernd Lange (A8-0240/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni 

 

 

 

13. L-istatistika tal-prezzijiet tal-gass naturali u tal-elettriku ***I 

Rapport: Barbara Kappel (A8-0184/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - Blokk 

nru 1 

7 kumitat VE + 403, 116, 78 

Blokk nru 2 1-6 kumitat  ↓  

Artikolu 2, § 1, wara l-

punt 3 

8 Verts/ALE  -  

Artikolu 2, wara l-§ 1 10 Verts/ALE  -  

Anness II 9 Verts/ALE  -  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 375, 161, 60 

 

 

 

14. Lejn Disinn Ġdid tas-Suq tal-Enerġija 

Rapport: Werner Langen (A8-0214/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 4 § test oriġinali Vsep +  

§ 6 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 22 1 + minn 76 

Membru 

VSI - 274, 384, 42 

§ 23 § test oriġinali Vsep +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 31 § test oriġinali Vsep +  

§ 44 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 49 2 + minn 76 

Membru 

VSI - 185, 495, 22 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 519, 163, 16 

3 +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 360, 297, 47 

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 57 § test oriġinali Vsep +  

§ 58 § test oriġinali VSI + 541, 143, 7 

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

§ 66 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 69 § test oriġinali Vsep +  

§ 70 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 71 § test oriġinali Vsep +  

§ 72 § test oriġinali Vsep +  

§ 73 § test oriġinali Vsep +  

Premessa G § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 454, 188, 61 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: § 58 

Verts/ALE: emendi 1, 2, §§ 49 (it-tieni parti), 51 (it-tielet parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 4, 6, 24, 69, 71, 72, 73 

Verts/ALE: § 23 

EFDD: premessa G, §§ 31, 53, 57, 58, 60, 73 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 53 

l-ewwel parti "Iwissi kontra t-taħlita tal-objettivi tal-politika dwar il-provvista mal-objettivi tal-

politika tal-klima;" 

it-tieni parti "jitlob li l-ETS tissaħħaħ b'mod konsistenti, kif ukoll li s-suq jiġi mfassal mill-ġdid 

biex ikun aktar flessibbli, sabiex, fil-futur, il-prezzijiet tas-CO2 u l-prezzijiet tal-

fjuwil ikunu jistgħu jappoġġaw aktar l-iżvilupp tal-enerġiji rinnovabbli;" 
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ENF: 

§ 55 

l-ewwel parti "Jitlob, f'konformità mal-prinċipju ta' sussidjarjetà, azzjoni koordinata mill-Istati 

Membri, li jibdew fil-livell reġjonali, b'rabta mal-espansjoni ulterjuri tal-enerġiji 

rinnovabbli, biex tingħata spinta lill-effiċjenza ekonomika tas-suq tal-enerġija bl-

għan li jintlaħqu l-għanijiet komuni Ewropej u tissaħħaħ l-istabilità tal-grilja; iqis li 

Stat Membru m'għandux jieħu deċiżjoni unilaterali li jkollha impatt sostanzjali fuq l-

istati ġirien mingħajr diskussjoni usa' u kooperazzjoni fil-livell reġjonali jew tal-UE; 

ifakkar li s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli ħafna drabi jkollhom komponent lokali 

b'saħħtu;" 

it-tieni parti "jitlob lill-Kummissjoni taħdem lejn qafas Ewropew aktar konverġenti għall-

promozzjoni tal-enerġiji rinovabbli;" 

 
§ 70 

l-ewwel parti "Jinnota l-importanza ta' monitoraġġ tas-suq effettiv, imparzjali u kontinwu tas-

swieq tal-enerġija Ewropej bħala għodda ewlenija biex jiġi żgurat suq intern tal-

enerġija reali kkaratterizzat minn kompetizzjoni ħielsa, sinjali tal-prezzijiet xierqa u 

sigurtà tal-provvista;" 

it-tieni parti "jissottolinja l-importanza tal-ACER f'dan ir-rigward, u jistenna bil-ħerqa l-

pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar setgħat ġodda u msaħħa għall-ACER dwar 

kwistjonijiet transfruntiera;" 

 
Verts/ALE: 

§ 48 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tkun teknoloġikament newtrali u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
EFDD: 

§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "purament nazzjonali u mhux ibbażati fuq is-suq" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 30 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa li jiġi promoss l-użu ta' sistemi tal-ħżin tal-enerġija u li jinħolqu 

kundizzjonijiet ugwali li bihom il-ħżin tal-enerġija jkun jista' jikkompeti ma' għażliet 

oħra tal-flessibilità," 

it-tieni parti "fuq il-bażi ta' disinn teknoloġikament newtrali tas-suq tal-enerġija;" 

 
§ 44 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-impjanti tal-enerġija li jaħdmu bil-gass moderni u 

b'effiċjenza kbira" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 54 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jenfasizza li f'każ ta' tluq mill-iskeda mħabbra mill-

operatur, għandu jintalab prezz ta' kumpens xieraq tal-enerġija;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 66 

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

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

§ 49 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u li jippermettu t-tneħħija gradwali tas-sussidji għal 

teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli maturi" u "u li kwalunkwe impatt fuq l-industriji 

intensivi fl-użu tal-enerġija fir-riskju ta' rilaxx tal-emissjonijiet tal-karbonju 

jinżammu għal minimu" 

it-tieni parti "u li jippermettu t-tneħħija gradwali tas-sussidji għal teknoloġiji tal-enerġija 

rinnovabbli maturi" 

it-tielet parti "u li kwalunkwe impatt fuq l-industriji intensivi fl-użu tal-enerġija fir-riskju ta' 

rilaxx tal-emissjonijiet tal-karbonju jinżammu għal minimu" 

 
S&D, Verts/ALE, EFDD: 

§ 51 

l-ewwel parti "Jinnota li taħt il-qafas tal-2020 l-Istati Membri għandhom jissodisfaw objettivi 

speċifiċi kwantitattivi għas-sehem tal-enerġija rinnovabbli fil-konsum finali tal-

enerġija, indipendentement mis-sitwazzjoni tas-suq, u għalhekk jenfasizza l-

importanza tal-promozzjoni tal-enerġiji rinnovabbli, permezz ta' politiki li jiffokaw 

fuq il-kompetizzjoni u l-effiċjenza fil-konfront tal-ispejjeż, filwaqt li jiġi rikonoxxut 

li jeżistu bosta teknoloġiji differenti ta' enerġija rinnovabbli li jinsabu fi stadji 

differenti ta' maturità u li għandhom karatteristiċi differenti u għalhekk ma jistgħux 

jiġu ttrattati b'approċċ ta' universalità;" 

it-tieni parti "ifakkar fir-rwol importanti tal-Iskema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet 

(ETS) tal-UE f'dan ir-rigward" 

it-tielet parti "u jqis il-promozzjoni tal-investiment bħala aktar kompatibbli mas-suq minn tariffi 

fissi feed-in u trattament preferenzjali ġenerali;" 
 

 

15. Strateġija tal-UE dwar it-Tisħin u t-Tkessiħ 

Rapport: Adam Gierek (A8-0232/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

§ 23 § test oriġinali VSI + 615, 62, 19 

§ 24 § test oriġinali Vsep +  

§ 27 § test oriġinali Vsep +  

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali VSI + 582, 114, 7 

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  



P8_PV(2016)09-13(VOT)_MT.doc 10 PE 588.681 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

§ 41 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 45 § test oriġinali VSI + 614, 72, 17 

§ 47 § test oriġinali Vsep +  

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 391, 285, 27 

§ 51 § test oriġinali VSI + 534, 124, 42 

§ 52 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vsep +  

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 69 § test oriġinali Vsep +  

§ 92 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 98 § test oriġinali Vsep +  

Premessa K § test oriġinali Vsep +  

Premessa T § test oriġinali Vsep +  

Premessa V § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 550, 66, 87 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: § 23 

EFDD: §§ 31, 45, 51 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: premessa K, §§ 9, 24, 47, 51, 69 

PPE: §§ 55, 98 

EFDD: Premessa T, §§ 27, 69 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

Premessa V 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u billi l-gass naturali u l-LPG huma użati ħafna biex 

tintlaħaq din id-domanda u l-użu tagħhom jista' jkun ottimizzat permezz tal-ħżin tal-

enerġija b'effiċjenza għolja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jenfasizza li sistemi ta' tisħin ibridi, li jipprovdu s-

sħana minn żewġ sorsi tal-enerġija jew aktar, jistgħu jiffaċilitaw rwol dejjem akbar 

tat-tisħin bl-użu ta' enerġija rinnovabbli, b'mod partikolari għal binjiet eżistenti fejn 

jistgħu jiġu introdotti bi ħtiġijiet limitati għal tiġdid;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 41 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħas-sħana li tinsab fil-minjieri f'fond il-baħar għat-

tisħin (u t-tkessiħ)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

§ 48 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fil-livell lokali (bħalma huma s-sistemi ta' tisħin 

distrettwali) jew fil-livell mikro (bħalma huma l-enerġija ġeotermali u s-sistemi 

solari);" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 52 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li tiġi stabbilita mira ċara fir-rigward tar-riċiklaġġ 

organiku sabiex" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 92 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_MT.doc 12 PE 588.681 

ENF: 

§ 56 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom, bħala kwistjoni ta' urġenza, jieħdu 

passi lejn it-tneħħija gradwali tal-fran b'temperatura baxxa użati għall-kombustjoni 

ta' fjuwils solidi u skart organiku, li, waqt il-proċess ta' kombustjoni, jitfgħu fl-

atmosfera varjetà ta' sustanzi dannużi;" 

it-tieni parti "huwa tal-fehma li l-Istati Membri għandhom, meta jkun possibbli, jinkoraġġixxu t-

tneħħija gradwali ta' fireplaces qodma u ineffiċjenti li jaħarqu l-injam fi bliet 

b'densità ta' bini għolja, u jiffaċilitaw is-sostituzzjoni tagħhom b'alternattivi moderni, 

effiċjenti u li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u lis-saħħa, flimkien ma' inizjattivi 

biex titqajjem kuxjenza dwar ir-riskji potenzjali għas-saħħa u l-aħjar prattiki rigward 

in-nar bl-injam;" 

 
EFDD: 

§ 28 

l-ewwel parti "u t-tisħin distrettwali" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

16. Insaħħu l-kompetittività tal-SMEs 

Rapport: Rosa D'Amato (A8-0162/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 618, 15, 59 

 

 

 

17. Strateġija tal-UE għar-reġjun Alpin 

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0226/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 7 § test oriġinali VSI + 564, 114, 26 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 521, 155, 27 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 31 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

Wara l-§ 36 1 + minn 76 

Membru 

VSI - 143, 548, 13 

2 + minn 76 

Membru 

VSI - 146, 519, 36 

3 + minn 76 

Membru 

VSI - 190, 504, 6 

Wara l-§ 43 4 + minn 76 

Membru 

VSI - 189, 489, 27 

§ 47 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 521, 78, 107 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 1, 2, 3, 4 

EFDD: §§ 7, 18 (it-tieni parti), 20, emendi 1, 2, 3, 4 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 47 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma "b'mod partikolari" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
EFDD: 

§ 18 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "f'dan il-kuntest, jistieden lill-pajjiżi parteċipanti biex 

iħejju inċentivi għall-iżvilupp ta' sħubijiet pubbliċi-privati;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Varji 

Mercedes Bresso ppreżentat din l-emenda orali għall-§ 31: 

"31. Jappoġġja d-diversifikazzjoni tal-provvista tat-turiżmu permezz tal-iżvilupp ta' opportunitajiet 

ġodda ta' turiżmu adattati għall-bżonnijiet reġjonali u l-isfruttar tar-riżorsi reġjonali, bħal pereżempju 

theme parks u rotot turistiċi, it-turiżmu marbut mal-ikel u l-inbid, it-turiżmu kulturali, tas-saħħa u 

edukattiv u t-turiżmu u sportiv, sabiex jittawwal l-istaġun turistiku, filwaqt li titnaqqas il-pressjoni fuq 

l-infrastruttura u tintlaħaq rata ta' okkupazzjoni matul is-sena kollha fiċ-ċiklu turistiku, kif ukoll 

turiżmu agrikolu mmirat biex jattira lill-viżitaturi lejn attivitajiet rurali u marbuta mal-organiżmi 

slavaġ f'lukandi barra mill-postijiet tas-soltu, u t-tisħiħ tal-kompetittività u s-sostenibbiltà tad-

destinazzjonijiet turistiċi; jappoġġja l-promozzjoni ta' attivitajiet turistiċi ġodda li jkunu aktar adatti 

għat-tibdil fil-klima u l-ħarsien ambjentali; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li jiġu appoġġjati u li tissaħħaħ 

il-koordinazzjoni ta' servizzi ta' salvataġġ tal-muntanji;" 
 

 

18. Il-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-Afrika: l-implikazzjonijiet għall-iżvilupp u l-

għajnuna umanitarja 

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0221/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 4 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 7 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 13 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 15 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 -  

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 421, 244, 33 

§ 26 § test oriġinali Vsep +  

§ 32 § test oriġinali Vmaq  modifikata 

oralment 

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 511, 129, 61 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 4, 7 

Verts/ALE: § 26 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 32 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u dan billi l-għan ewlieni tagħhom ikun li jinvestigaw u 

jsolvu l-kawżi reali ta' faqar fil-pajjiżi ta' oriġini, bħal pereżempju s-serq u l-

isfruttament tar-riżorsi umani u naturali minn kumpaniji multinazzjonali, il-ħtif tal-

art, l-appoġġ tal-Istati Membri tal-UE għal gvernijiet korrotti u awtokratiċi, il-

kummerċ fl-armi u l-konsegwenzi negattivi ta' ħlas ta' dejn estern;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "direttament" u "iżda li m'hemmx esklużjoni espliċita 

għal operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi b'objettivi tal-iżvilupp; ifakkar barra minn 

hekk li l-Artikoli 209 u 212 tat-TFUE ma jeskludux espliċitament il-finanzjament 

tal-bini tal-kapaċità fis-settur tas-sigurtà;" 

it-tieni parti "direttament" 

it-tielet parti "iżda li m'hemmx esklużjoni espliċita għal operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi 

b'objettivi tal-iżvilupp; ifakkar barra minn hekk li l-Artikoli 209 u 212 tat-TFUE ma 

jeskludux espliċitament il-finanzjament tal-bini tal-kapaċità fis-settur tas-sigurtà;" 

 
Verts/ALE: 

§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "iqis li tali fond għandu jżid il-valur għas-sorsi eżistenti 

ta' finanzjament;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jirrikonoxxi l-valur miżjud li jinġabru flimkien għadd 

kbir ta' kontribuzzjonijiet nazzjonali fil-livell tal-Unjoni flimkien ma' 

kontribuzzjonijiet sostanzjali mill-istrumenti ta' finanzjament estern u l-Fond 

Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ);" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ifakkar li l-finanzjament tal-EUTF għandu jiġi 

implimentat u evalwat abbażi ta' kriterji tal-ODA, u li l-ispejjeż kollha li ma jaqgħux 

taħt dan ir-rekwiżit għandhom jiġu ffinanzjati minn sorsi differenti li huma miġbura 

fil-Fond Fiduċjarju; jenfasizza f'dan ir-rigward, l-importanza li jinġabru riżorsi minn 

sorsi u donaturi diversi u multipli u jfakkar li l-ingranaġġ huwa wieħed mir-

raġunijiet ewlenin għall-ħolqien ta' dan l-istrument iddedikat għal tali ħtiġijiet 

differenti u eteroġenji;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 12 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-użu tal-FEŻ biex jiġi ffinanzjat l-EUTF għall-Afrika jista' jkollu 

impatt fuq il-pajjiżi Afrikani benefiċjarji tal-għajnuna li mhumiex koperti mill-Fond 

Fiduċjarju, u b'mod partikolari fuq il-pajjiżi l-inqas żviluppati (LDCs);" 

it-tieni parti "iwissi kontra r-riskju li l-għajnuna ma tibqax ikkonċentrata fuq l-aktar pajjiżi fqar, li 

għandhom l-anqas aċċess għal sorsi oħrajn ta' finanzjament;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti "Iqis li l-EUTF għall-Afrika għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp f'pajjiżi ta' 

tranżitu u ta' oriġini tal-migranti, it-tisħiħ u t-titjib tas-servizzi pubbliċi lokali 

(servizzi soċjali, is-saħħa, l-edukazzjoni, in-nutrizzjoni, il-kultura), il-parteċipazzjoni 

politika u l-governanza, speċjalment permezz ta' proġetti bbażati fuq il-komunità; 

iqis li l-Fond għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' impjiegi f'setturi lokali, 

filwaqt li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-bniedem u l-ambjent; jemmen, f'dan il-qafas, 

li l-awtoritajiet tal-gvern lokali għandhom jiġu kkonsultati bħala msieħba sħaħ 

sakemm ikun hemm garanziji kompluti ta' effiċjenza u governanza tajba skont il-

prinċipji tal-effikaċja tal-għajnuna, u li dawn għandhom ikunu wkoll l-atturi ewlenin 

responsabbli mis-servizzi pubbliċi mogħtija fil-livell lokali; jemmen li s-soċjetà 

ċivili, l-organizzazzjonijiet nongovernattivi (NGOs), l-organizzazzjonijiet 

internazzjonali u l-komunitajiet tad-dijaspora għandu jkollhom rwol kumplimentari 

u rwol ċentrali fl-indirizzar tal-kawżi bażiċi tal-migrazzjoni u t-titjib fis-servizzi 

lokali;" 

it-tieni parti "jitlob proċessi miftuħa u parteċipattivi qabel id-definizzjoni ta' proġetti, bħala 

kontribut ewlieni tal-valutazzjoni tal-ħtiġijiet ta' żvilupp;" 
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§ 17 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "b'mod partikolari fl-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, 

is-saħħa u n-nutrizzjoni, is-sigurtà tal-ikel u tas-setturi tal-ilma u tas-sanità, li lkoll 

huma essenzjali għal aktar inklużività, għoti tas-setgħa u titjib tal-benessri tal-

popolazzjonijiet lokali, b'enfasi fuq iż-żgħażagħ" u "filwaqt li jkunu jistgħu jiġu 

pprovduti servizzi aħjar u aktar ekwi u sostenibbli lill-popolazzjoni ġenerali;" 

it-tieni parti "b'mod partikolari fl-edukazzjoni, it-taħriġ vokazzjonali, is-saħħa u n-nutrizzjoni, is-

sigurtà tal-ikel u tas-setturi tal-ilma u tas-sanità, li lkoll huma essenzjali għal aktar 

inklużività, għoti tas-setgħa u titjib tal-benessri tal-popolazzjonijiet lokali, b'enfasi 

fuq iż-żgħażagħ" 

it-tielet parti "filwaqt li jkunu jistgħu jiġu pprovduti servizzi aħjar u aktar ekwi u sostenibbli lill-

popolazzjoni ġenerali;" 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "b'mod partikolari rigward l-implimentazzjoni effettiva 

ta' ftehimiet ta' ritorn u ta' riammissjoni" u "ssaħħaħ it-trasparenza tal-Fond, u 

jissottolinja li l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-proġetti u l-programmi ffinanzjati se 

jkunu essenzjali sabiex" 

it-tieni parti "b'mod partikolari rigward l-implimentazzjoni effettiva ta' ftehimiet ta' ritorn u ta' 

riammissjoni" 

it-tielet parti "ssaħħaħ it-trasparenza tal-Fond, u jissottolinja li l-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-

proġetti u l-programmi ffinanzjati se jkunu essenzjali sabiex" 

 
§ 35 

l-ewwel parti "Jinnota li l-EUTF għall-Afrika nħoloq b'segwitu għas-Summit tal-Belt Valletta tal-

Kapijiet ta' Stat jew ta' Gvern Afrikani u Ewropej dwar kwistjonijiet ta' migrazzjoni; 

jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi lill-Parlament Ewropew b'ħarsa ġenerali tal-

azzjonijiet konkreti li segwew dan is-summit, notevolment fil-qasam tal-iżvilupp, il-

ġlieda kontra t-traffikanti u l-iffirmar ta' ftehimiet ta' ritorn, riammissjoni u 

integrazzjoni mill-ġdid;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kunsill jagħti l-mandati meħtieġa lill-Kummissjoni biex tikkonkludi 

tali ftehimiet mal-pajjiżi li jikkonċernahom l-EUTF;" 

 
PPE, ECR, Verts/ALE: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-fondi fiduċjarji jwasslu biex tiġi evitata l-awtorità baġitarja u tiġi 

mminata l-unità tal-baġit; jinnota li l-fatt li dan l-istrument ad hoc ġie stabbilit juri li 

l-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) huwa iżgħar milli suppost; 

jirrimarka li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri jirrappreżentaw 85 % tal-baġit tal-

Unjoni; iqis li t-twaqqif tal-EUTF de facto huwa ekwivalenti għal reviżjoni tal-limiti 

massimi tal-QFP attwali, billi jiżdiedu l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri;" 

it-tieni parti "jenfasizza, għalhekk, li l-ħolqien ta' strumenti ta' finanzjament barra mill-baġit tal-

UE għandu jibqa' l-eċċezzjoni għaliex jevita lill-awtorità baġitarja u jimmina l-unità 

baġitarja; jiddeplora l-fatt li l-Parlament mhuwiex rappreżentat fuq il-Bord 

Strateġiku, minkejja l-fatt li fondi sostanzjali ġejjin mill-baġit tal-Unjoni; "jitlob li l-

awtorità baġitarja tiġi mistiedna tipparteċipa fil-Bord Strateġiku;" apparti l-kliem 

"għaliex jevita lill-awtorità baġitarja u jimmina l-unità baġitarja;" 

it-tielet parti "għaliex jevita lill-awtorità baġitarja u jimmina l-unità baġitarja;" 
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PPE, ECR: 

§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "is-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi" 

it-tieni parti "is-saħħa" u "sesswali u riproduttivi" 

it-tielet parti "u d-drittijiet" 

 

Varji 

Ignazio Corrao ppreżenta dawn l-emendi orali: 

§ 4 

"4. Jenfasizza li l-instabbiltà tal-kontribuzzjonijiet volontarji u jħeġġeġ lill-Istati Membri jonoraw l-

impenji tagħhom u jikkontribwixxu malajr u b'mod effettiv biex tintlaħaq il-kontribuzzjoni tal-Unjoni 

sabiex l-EUTF ikun jista' jiżviluppa l-potenzjal sħiħ tiegħu aktar milli jiġi pprovdut il-minimu meħtieġ 

sabiex jinkisbu drittijiet tal-vot fuq il-Bord Strateġiku;" 

 

§ 13 

"13. Jiddispjaċih ħafna dwar il-fatt li, minkejja l-importanza kontinwa tal-ODA għal-LDCs, il-livelli 

diġà baxxi tal-għajnuna għall-iżvilupp lil-LDCs naqsu għat-tieni sena konsekuttiva fl-2014 u l-

proporzjon tal-għajnuna allokata lil dawk il-pajjiżi tinsab fl-aktar livell baxx tagħha f'għaxar snin; 

jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri għaldaqstant, biex jiżguraw li l-għajnuna ma tiġix 

iddevjata mill-aktar pajjiżi fqar sabiex tkopri l-ispiża tal-kriżijiet attwali;" 

 

§ 15 

"15. Ifakkar li l-awtoritajiet reġjonali u lokali, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-NGOs huma 

sħab naturali għal politika ta' żvilupp effettiva, u li djalogu kontinwu mal-awtoritajiet nazzjonali u l-

komunitajiet lokali huwa essenzjali sabiex jiġu definiti strateġiji u prijoritajiet komuni u jippermetti 

approċċ ibbażat fuq l-evidenza fl-implimentazzjoni tal-Fond, b'mod partikolari fi stati li ma jurux 

biżżejjed garanziji ta' governanza tajba u trasparenza; jitlob rispett għall-prinċipju ta' sussidjarjetà u 

sjieda anke f'dan il-qasam ta' azzjoni; jenfasizza li l-entitajiet tal-gvern lokali, is-soċjetà ċivili lokali, l-

NGOs u l-organizzazzjonijiet internazzjonali għandhom ikunu involuti sew fil-fażijiet ta' ppjanar, 

implimentazzjoni u evalwazzjoni tal-EUTF; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara u tifformalizza l-

proċeduri ta' konsultazzjoni ma' dawn il-partijiet interessati sabiex tiġi żgurata l-parteċipazzjoni 

effettiva tagħhom fid-diskussjonijiet li għaddejjin fi ħdan il-Kumitati Operazzjonali, bi kriterji ta' 

eliġibbiltà ċari u trasparenti;" 

 

§ 32 

"32. Ifakkar li l-politiki ta' migrazzjoni tal-UE għandhom jiffukaw primarjament fuq l-indirizzar tal-

kawżi ewlenin tal-migrazzjoni; jenfasizza li l-politiki ta' migrazzjoni tal-UE għandhom jaħdmu biex 

jgħinu fil-ħolqien tal-paċi u l-istabbiltà u jrawmu l-iżvilupp ekonomiku, f'konformità mal-għanijiet Nri 

3, 4, 5, il-mira Nru 7 tal-għan Nru 10, u l-għan Nru 16 tal-SDGs Agenda 2030 billi ssir ħidma aktar 

mill-qrib ma' pajjiżi terzi sabiex titjieb il-kooperazzjoni dwar inċentivi għar-ritorn u l-integrazzjoni 

mill-ġdid fil-pajjiżi ta' oriġini tal-migranti, inklużi l-migranti, b'ħiliet għolja, ir-ritorn volontarju u r-

riammissjoni, b'mod li jtejjeb l-opportunitajiet tagħhom;" 

 

19. Il-ħolqien ta' Kundizzjonijiet fis-Suq tax-Xogħol Favorevoli għal Bilanċ bejn 

il-Ħajja tal-Familja u dik tax-Xogħol 

Rapport: Tatjana Ždanoka, Vilija Blinkevičiūtė (A8-0253/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 334, 360, 5 

3 +  

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4/VE + 353, 320, 22 

§ 6 § test oriġinali Vsep +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 412, 239, 47 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 411, 200, 84 

3/VSI + 408, 196, 86 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 656, 29, 6 

2/VSI + 366, 274, 44 

§ 15 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 18 § test oriġinali VSI + 545, 100, 52 

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 26 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 285, 334, 80 

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 637, 33, 28 

2/VSI + 396, 297, 5 

3/VSI + 545, 122, 26 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3/VSI + 343, 343, 14 

4 +  

5 +  

6/VSI + 360, 319, 16 

7 +  

8 +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 368, 305, 26 

4 +  

5 +  

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 625, 54, 23 

2/VSI + 519, 84, 87 

3/VSI + 426, 205, 59 

4/VSI + 637, 16, 34 

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 353, 314, 32 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 40 § test oriġinali Vsep -  

§ 41 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 305, 332, 60 

§ 42 § test oriġinali Vsep +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 -  

4 +  

§ 47 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 565, 123, 12 

2 +  

3/VSI + 598, 82, 16 

§ 50 § test oriġinali Vsep +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 52 § test oriġinali VSI + 631, 53, 11 

§ 54 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE - 335, 343, 18 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_MT.doc 24 PE 588.681 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 59 § test oriġinali VSI + 416, 224, 56 

§ 60 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 61 § test oriġinali Vsep +  

§ 63 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 65 § test oriġinali Vsep -  

§ 66 § test oriġinali VSI + 592, 21, 79 

§ 67 § test oriġinali Vsep -  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 415, 207, 72 



P8_PV(2016)09-13(VOT)_MT.doc 25 PE 588.681 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa D § test oriġinali VSI + 591, 9, 90 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 619, 62, 13 

2/VSI - 296, 380, 8 

Premessa G § test oriġinali Vsep +  

Premessa H § test oriġinali Vsep -  

Premessa I § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

Premessa K § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 -  

Premessa M § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 350, 337, 6 

Premessa Q § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 331, 346, 16 

Premessa S § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vsep +  

Premessa V § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa Ab § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa Af § test oriġinali VSI + 337, 269, 87 

Premessa Ag § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 622, 17, 54 

2/VSI + 433, 182, 74 

Premessa Ai § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 338, 323, 28 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 443, 123, 100 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: premessa D, §§ 10, 28, 59 

GUE/NGL: premessi E, Af, Ag, §§ 31 (it-3 u s-6 parti), 35, 37 (it-2 parti), 49 (l-1 u t-3 parti), 52, 

66 

EFDD: premessa C (it-3 parti), §§ 7 (it-2 parti), 8 (it-2 u t-3 parti), 18, 59 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: premessi C, T, Af, §§ 7, 23, 26, 34, 35, 41, 42, 59, 67 

PPE: premessi M, Af, §§ 7, 26, 59, 67 

ALDE: premessi G, H, M, Ai, §§ 40, 47, 61, 65, 67 

GUE/NGL: §§ 6, 40, 50 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 47 

l-ewwel parti "Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata għandu jkun 

ibbażat fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u s-sigurtà fis-suq tax-xogħol, u fuq id-dritt li 

jieħdu ħin frank mingħajr ma dan jitnaqqas minħabba żieda fil-mobbiltà u rekwiżiti 

ta' flessibbiltà" 

it-tieni parti "jenfasizza l-fatt li żieda fil-flessibbiltà tista' tirriżulta f'intensifikazzjoni tad-

diskriminazzjoni fis-suq tax-xogħol attwalment esperjenzata min-nisa – fil-forma ta' 

pagi aktar baxxi, forom mhux standard ta' impjieg u responsabbiltà sproporzjonata 

għal kompiti domestiċi mhux imħallsa – jekk ma jitteħidx minn qabel approċċ ċar 

dwar l-integrazzjoni ta' kwistjonijiet ta' ugwaljanza bejn is-sessi" 

 
PPE: 

Premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "iżda ċertament mhuwiex ambizzjuż biżżejjed" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa Q 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "(kuntratti b'żero sigħat, kuntratti b'terminu fiss, xogħol 

temporanju, xogħlijiet part-time, eċċ)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 56 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 60 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ALDE: 

premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "billi l-politiki favur il-familji huma importanti sabiex 

jiskattaw xejriet demografiċi pożittivi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa I 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tip ġdid ta' organizzazzjoni tax-xogħol, ibbażati fuq" u 

"ta' kwalità" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa S 

l-ewwel parti "billi fost il-kategoriji professjonali differenti, huma partikolarment in-nisa li jaħdmu 

għal rashom u l-imprendituri nisa li qed ikollhom diffikultà akbar biex jiksbu bilanċ 

bejn ix-xogħol u l-ħajja privata" 

it-tieni parti "billi, spiss ħafna, in-nisa li jkollhom il-ħsieb li jiftħu negozju jkollhom diffikultà 

biex jiksbu aċċess għall-kreditu, għaliex l-intermedjarji finanzjarji joqogħdu lura 

milli jagħtu s-self, minħabba li jqisu li l-imprendituri nisa huma aktar esposti għar-

riskju u għandhom inqas probabbiltà li jkabbru n-negozji tagħhom;" 

 
premessa Ab 

l-ewwel parti "billi l-Ewropa hija kontinent bl-ikbar numru ta' ċittadini anzjani u proċess ta' tixjiħ 

li se jibqa' għaddej matul id-deċennji li ġejjin; billi ħafna Stati Membri huma nieqsa 

minn biżżejjed faċilitajiet ta' indukrar għal żmien twil biex jindirizzaw iż-żieda fil-

bżonnijiet ta' indukrar u l-istaġnar jew it-tnaqqis fl-indikatur ta' snin ta' ħajja b'livell 

tajjeb ta' saħħa" 

it-tieni parti "billi l-biċċa l-kbira tal-impjiegi maħluqa fl-indukrar formali fid-dar lill-qraba 

anzjani huma mħallsa ħażin u jeħtieġu kwalifiki baxxi" 

 
§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ugwali f'termini ta' drittijiet individwali u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 21 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ta' kwalità bi prezz li jintlaħaq" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 24 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw politiki proattivi u investiment xieraq 

immirati u mfassla b'mod li jkunu ta' appoġġ għan-nisa u l-irġiel li jidħlu, 

jirritornaw, jibqgħu u javvanzaw fis-suq tax-xogħol wara perjodi ta' liv relatat mal-

familja u l-indukrar, b'impjieg sostenibbli u ta' kwalità, b'konformità mal-Artikolu 27 

tal-Karta Soċjali Ewropea; jenfasizza b'mod partikolari l-ħtieġa li jiġi ggarantit l-

impjieg mill-ġdid, fl-istess kariga jew f'kariga ekwivalenti jew simili, il-protezzjoni 

kontra t-tkeċċija jew trattament inqas favorevoli minħabba t-tqala, applikazzjoni 

għal u/jew teħid ta' liv tal-familja, u perjodu ta' protezzjoni wara r-ritorn tagħhom 

ħalli jkunu jistgħu jaġġustaw mill-ġdid f'xogħolhom" 

it-tieni parti "itenni li tibdil fil-ħinijiet u/jew rutini meta l-impjegat jidħol lura għax-xogħol 

(inkluża l-ħtieġa li min iħaddem jiġġustifika rifjut) u perjodi ta' taħriġ għandhom 

jiġu ggarantiti wkoll;" 

 
GUE/NGL: 

Premessa V 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "parzjalment jew", "mhux trasferibbli" u "sew" 

it-tieni parti "parzjalment jew" 

it-tielet parti "mhux trasferibbli" u "sew" 

 
§ 37 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma: "iqisu" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
§ 41 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri biex jappoġġaw il-politiki fiskali bħala lievaqawwija li 

żżid il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u t-trawwim tal-impjieg tan-nisa" 

it-tieni parti "billi jintroduċu kreditu ta' taxxa għall-indukrar tat-tfal, tal-anzjani u ta' persuni 

dipendenti oħra, ibbażati fuq inċentivi u benefiċċji fiskali;" 

 
§ 51 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "b'mod partikolari fl-ambjent diġitali emerġenti tax-

"xogħol intelliġenti"" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 55 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "kemm", "kif ukoll il-produttività/profittabbiltà tan-

negozju" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
EFDD: 

§ 7 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw politiki u miżuri li 

jirrikonoxxu d-diversità li qed tiżdied tar-relazzjonijiet tal-familja" 

it-tieni parti "inkluż is-sħubiji ċivili u l-arranġamenti tat-trobbija tat-tfal mill-ġenituri u min-

nanniet, kif ukoll id-diversità tas-soċjetà kollha kemm hi, b'mod partikolari biex 

jiggarantixxu li t-tfal ma jiġux iddiskriminati minħabba l-istatus maritali tal-ġenituri 

jew il-kostituzzjoni tal-familja tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu 

dokumenti legali b'mod reċiproku bil-għan li jiġi ggarantit il-moviment liberu 

mingħajr diskriminazzjoni" 
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PPE, GUE/NGL: 

§ 10 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħal Garanzija għat-Tfal" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tal-individwalizzazzjoni tad-dritt għal arranġamenti ta' 

liv, kif ukoll" 

it-tieni parti "tal-individwalizzazzjoni" 

it-tielet parti "tad-dritt għal arranġamenti ta' liv, kif ukoll" 

 
§ 34 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "direttiva dwar il-liv tal-paternità b'mhux anqas minn 

ġimagħtejn liv obbligatorju bi ħlas sħiħ;", "direttiva dwar il-liv tal-indukraturi li 

tissupplementa l-forniment ta' indukrar professjonali, li tippermetti lill-ħaddiema 

jindukraw persuni dipendenti u toffri lill-indukratur rimunerazzjoni u protezzjoni 

soċjali xierqa; talbiet għal flessibbiltà xprunati mill-impjegati u biżżejjed inċentivi 

għall-irġiel sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-liv tal-indukraturi;" u "standards minimi 

applikabbli fl-Istati Membri kollha biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet speċifiċi ta' 

ġenituri u tfal adottivi u biex jiġu stabbiliti l-istess drittijiet bħal dawk tal-ġenituri 

naturali"  

 

it-tieni parti "direttiva dwar il-liv tal-paternità b'mhux anqas minn ġimagħtejn liv obbligatorju bi 

ħlas sħiħ;" 

it-tielet parti "direttiva dwar il-liv tal-indukraturi li tissupplementa l-forniment ta' indukrar 

professjonali, li tippermetti lill-ħaddiema jindukraw persuni dipendenti u toffri lill-

indukratur rimunerazzjoni u protezzjoni soċjali xierqa; talbiet għal flessibbiltà 

xprunati mill-impjegati u biżżejjed inċentivi għall-irġiel sabiex ikunu jistgħu jieħdu 

l-liv tal-indukraturi;" apparti l-kliem "flessibbiltà xprunati mill-impjegati u" 

ir-raba' parti "flessibbiltà xprunati mill-impjegati u" 

il-ħames parti "standards minimi applikabbli fl-Istati Membri kollha biex jiġu indirizzati l-

bżonnijiet speċifiċi ta' ġenituri u tfal adottivi u biex jiġu stabbiliti l-istess drittijiet 

bħal dawk tal-ġenituri naturali" 

 
PPE, ALDE: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "it-tnaqqis fil-baġit sussegwenti" u "biex jimplimentaw 

politiki pożittivi u inċentivi għall-appoġġ tat-tiġdid demografiku" 

it-tieni parti it-tnaqqis fil-baġit sussegwenti" 

it-tielet parti "biex jimplimentaw politiki pożittivi u inċentivi għall-appoġġ tat-tiġdid 

demografiku" 

 
§ 28 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u jitlob li din tressaq proposti ambizzjużi bi standards 

ta' livell għoli, f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali u b'konsultazzjoni mas-

soċjetà ċivili, sabiex jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;" u 

"waħedhom u li jreddgħu" 

it-tieni parti "u jitlob li din tressaq proposti ambizzjużi bi standards ta' livell għoli, 

f'kooperazzjoni mill-qrib mas-sħab soċjali u b'konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili, 

sabiex jiġi żgurat bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata;" 

it-tielet parti "waħedhom u li jreddgħu" 
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premessa K 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "billi l-politiki soċjali u ta' impjieg attwali, flimkien 

mal-miżuri ta' awsterità imposti, ixekklu t-tkabbir u l-iżvilupp fl-Ewropa; billi dawn 

il-politiki jimpedixxu l-kisba ta' rata ta' impjiegi għan-nisa ta' 75 % stabbilita fl-

istrateġija Ewropa 2020 (bħalissa hija ta' 63,5 %);" u "hija test skadut" 

it-tieni parti "billi l-politiki soċjali u ta' impjieg attwali, flimkien mal-miżuri ta' awsterità imposti, 

ixekklu t-tkabbir u l-iżvilupp fl-Ewropa; billi dawn il-politiki jimpedixxu l-kisba ta' 

rata ta' impjiegi għan-nisa ta' 75 % stabbilita fl-istrateġija Ewropa 2020 (bħalissa 

hija ta' 63,5 %);" 

it-tielet parti "hija test skadut" 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 5 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi", "jistieden lill-

Kummissjoni, biex filwaqt li tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà tippreżenta 

proposta għal pakkett bħal dan bħala parti mill-Programm ta' Ħidma tal-

Kummissjoni għall-2017 fil-kuntest tal-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali 

mħabbar jekk ma jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim bejn is-sħab soċjali", "jenfasizza 

li l-proposti leġiżlattivi għandhom jinkludu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel bħala 

bażi legali" u "lejn pilastru tad-drittijiet soċjali" 

it-tieni parti "leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi" 

it-tielet parti "jistieden lill-Kummissjoni, biex filwaqt li tirrispetta l-prinċipji tas-sussidjarjetà 

tippreżenta proposta għal pakkett bħal dan bħala parti mill-Programm ta' Ħidma tal-

Kummissjoni għall-2017 fil-kuntest tal-pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali 

mħabbar jekk ma jkunx possibbli li jintlaħaq ftehim bejn is-sħab soċjali" u "lejn 

pilastru tad-drittijiet soċjali" 

ir-raba' parti "jenfasizza li l-proposti leġiżlattivi għandhom jinkludu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-

irġiel bħala bażi legali" 

 
ECR, PPE, ALDE, EFDD: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżviluppaw u jimplimentaw politiki 

u jipprovdu miżuri li jappoġġaw lil dawk li huma l-aktar żvantaġġjati" 

it-tieni parti "jew esklużi minn leġislazzjoni u politiki eżistenti" 

it-tielet parti "bħal familji b'ġenitur wieħed, koppji mhux miżżewġin, koppji tal-istess sess, 

migranti, persuni li jaħdmu għal rashom jew l-hekk imsejħa 'konjuġi ta' għajnuna', u 

l-familji li membru wieħed jew aktar tagħhom għandhom diżabilità;" 

 
ECR, PPE: 

§ 15 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi" u "biex iwettqu 

investigazzjonijiet formali fuq inizjattiva tagħhom stess ta' kwistjonijiet ta' 

ugwaljanza u" 

it-tieni parti "it-treġġigħ lura tal-oneru tal-provi" 

it-tielet parti "biex iwettqu investigazzjonijiet formali fuq inizjattiva tagħhom stess ta' 

kwistjonijiet ta' ugwaljanza u" 
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premessa Ag 

l-ewwel parti "billi huma meħtieġa politiki mmirati lejn is-suq tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-

xogħol u l-ħajja privata sabiex jitqiesu l-ostakoli intersezzjonali li jħabbtu wiċċhom 

magħhom nisa vulnerabbli" u "f'termini ta' bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u 

s-sigurtà tal-impjiegi" 

it-tieni parti "bħan-nisa b'diżabilità, nisa żgħażagħ, nisa migranti u refuġjati, nisa minn sfondi ta' 

minoranza etnika u nisa LGBTI" 

 
PPE, ALDE, GUE/NGL: 

§ 23 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u biex ssegwiha fis-Semestru Ewropew" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR, PPE, ALDE: 

§ 29 

l-ewwel parti "Jitlob li jkun hemm koordinazzjoni mtejba dwar it-tipi differenti ta' liv fil-livell tal-

UE u tal-Istati Membri b'kooperazzjoni mas-sħab soċjali" 

it-tieni parti "jinnota li aċċess aħjar għal tipi differenti ta' liv jipprovdi lill-persuni b'perspettiva ta' 

liv dwar iċ-ċiklu tal-ħajja u jżid il-parteċipazzjoni fix-xogħol, l-effiċjenza ġenerali u 

s-sodisfazzjon fuq il-post tax-xogħol; jinnota li fejn m'hemmx dispożizzjonijiet għal-

liv, jew fejn dawk eżistenti huma kkunsidrati bħala insuffiċjenti, is-sħab soċjali, jista' 

jkollhom rwol importanti fl-istabbiliment ta' dispożizzjonijiet ġodda jew fl-

aġġornament ta' dawk attwali għal-liv tal-maternità, tal-paternità u tal-ġenituri;" 

it-tielet parti "jappella lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jerġgħu jikkunsidraw politiki tal-

liv biex takkomoda r-rwol tan-nanniet li jaħdmu biex jindukraw lin-neputijiet 

tagħhom;" 

 
ECR, PPE, GUE/NGL: 

§ 31 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rapport ta' implimentazzjoni dwar id-

Direttiva dwar il-Liv tal-Ġenituri u jistieden lill-Kummissjoni u lis-sħab soċjali biex 

jikkunsidraw li joffru estensjoni xierqa tat-tul minimu tal-liv tal-ġenituri 

b'sostituzzjoni ta' dħul adegwat u bi protezzjoni soċjali minn erbgħa għal mill-inqas 

sitt xhur u biex tiżdied l-età tat-tfal li għalihom jista' jittieħed il-liv tal-ġenituri; 

jenfasizza li l-ġenituri għandhom jingħataw il-flessibilità biex jużaw il-liv fi 

frazzjonijiet differenti jew kollu kemm hu; jappella lill-Istati Membri u lis-sħab 

soċjali biex jikkunsidraw mill-ġdid is-sistemi tagħhom ta' kumpens finanzjarju għal-

liv tal-ġenituri bil-għan li jintlaħaq livell adegwat ta' sostituzzjoni tad-dħul li jaġixxi 

bħala inċentiv u jinkoraġġixxi wkoll lill-irġiel jeżerċitaw id-dritt għal-liv tal-ġenituri 

lil hinn minn perjodu ta' żmien minimu ggarantit mid-Direttiva;" 

it-tieni parti "itenni li l-liv tal-ġenituri għandu jinqasam ugwalment bejn il-ġenituri" apparti l-

kelma "ugwalment" 

it-tielet parti "ugwalment" 

ir-raba' parti "u li parti sinifikanti għandha tibqa' mhux trasferibbli" apparti l-kliem "li parti 

sinifikanti" u "mhux" 

il-ħames parti "li parti sinifikanti" 

is-sitt parti "mhux" 

is-seba' parti "jenfasizza li ż-żewġ ġenituri għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod rigward id-

drittijiet għad-dħul u t-tul ta' żmien tal-liv" 
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ALDE, GUE/NGL: 

§ 35 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jintroduċu "care credits" (krediti tal-indukrar) permezz 

ta' leġiżlazzjoni dwar ix-xogħol u s-sigurtà soċjali kemm għan-nisa kif ukoll għall-

irġiel" apparti l-kliem ""care credits" (krediti tal-indukrar)" u "u s-sigurtà" 

it-tieni parti ""care credits" (krediti tal-indukrar)" u "u s-sigurtà" 

it-tielet parti "bħala perjodi ekwivalenti għall-akkumulazzjoni ta' drittijiet tal-pensjoni sabiex jiġu 

protetti dawk li jieqfu għal ftit mill-impjieg biex jipprovdu ndukrar informali u mhux 

imħallas lil persuna dipendenti jew membru tal-familja u biex jiġi rikonoxxut il-

valur tax-xogħol ta' dawn l-indukraturigħas-soċjetà kollha kemm hi" 

ir-raba' parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri jaqsmu l-aħjar prattiki f'dan il-qasam;" 

 
§ 49 

l-ewwel parti Jenfasizza li, min-naħa waħda, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jrid ikun 

ibbażat fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u s-sigurtà fis-suq tax-xogħol, u fuq id-dritt li 

jieħdu ħin frank mingħajr ma dan jitnaqqas minħabba żieda fil-mobbiltà u rekwiżiti 

ta' flessibbiltà; jindika, min-naħa l-oħra, id-differenzi fis-sitwazzjoni personali u tal-

familja ta' kull ħaddiem u għalhekk iqis li l-impjegati għandhom jingħataw il-

possibilità li jużaw arranġamenti ta' xogħol flessibbli sabiex jadattaw dawn għaċ-

ċirkostanzi speċifiċi tagħhom tul iċ-ċiklu tal-ħajja;" apparti l-kliem "il-bilanċ bejn 

ix-xogħol u l-ħajja privata jrid ikun ibbażat fuq id-drittijiet tal-ħaddiema u s-sigurtà 

fis-suq tax-xogħol, u fuq id-dritt li jieħdu ħin frank mingħajr ma dan jitnaqqas 

minħabba żieda fil-mobbiltà u rekwiżiti ta' flessibbiltà" 

it-tieni parti "il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata jrid ikun ibbażat fuq id-drittijiet tal-

ħaddiema u s-sigurtà fis-suq tax-xogħol, u fuq id-dritt li jieħdu ħin frank mingħajr 

ma dan jitnaqqas minħabba żieda fil-mobbiltà u rekwiżiti ta' flessibbiltà" 

it-tielet parti "iqis li tali flessibbiltà iffokata fuq l-impjegati tista' tippromwovi rati ogħla ta' 

impjiegi fost in-nisa; jenfasizza li l-impjegati u min iħaddem għandhom 

responsabbiltà kondiviża biex ifasslu u jaqblu dwar l-aktar arranġamenti xierqa; 

jappella lill-Kummissjoni tindirizza s-sitwazzjoni fl-Istati Membri dwar "Dritt li 

jitolbu arranġamenti flessibbli ta' xogħol";" 

 
§ 54 

l-ewwel parti Jirrimarka li sigħat tax-xogħol eċċessivi u irregolari u perjodi ta' serħan inux 

suffiċjenti, in-nuqqas ta’ sigurtà tal-impjiegi u obbligi sproporzjonati ta’ prestazzjoni 

mitluba, jikkostitwixxu fatturi maġġuri ta' livelli ogħla ta' stress, livell baxx ta' saħħa 

fiżika u mentali u inċidenti u mard relatati max-xogħol; jirrimarka li l-ħinijiet tax-

xogħol flessibbli u prevedibbli jinfluwenzaw b'mod pożittiv il-bilanċ bejn ix-xogħol 

u l-ħajja privata; jappella lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex jiżguraw il-ħinijiet 

tax-xogħol u jiżguraw perjodu ta' mistrieħ ta' kull ġimgħa permezz tal-

implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni relevanti kollha; ifakkar l-obbligu tal-

Kummissjoni li tkompli tibni fuq l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Ħin tax-

Xogħol u biex tikkunsidra li tiftaħ proċeduri ta' ksur kontra dawk l-Istati Membri li 

qed jonqsu milli jikkonformaw magħha" apparti l-kliem "jirrimarka li l-ħinijiet tax-

xogħol flessibbli u prevedibbli jinfluwenzaw b'mod pożittiv il-bilanċ bejn ix-xogħol 

u l-ħajja privata" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-ħinijiet tax-xogħol flessibbli u prevedibbli jinfluwenzaw b'mod 

pożittiv il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata" 

it-tielet parti "jirrakkomanda, għal dan l-għan, monitoraġġ mill-qrib ta' takeovers u/jew bejgħ ta' 

kumpaniji bil-għan li tiġi miġġielda t-tendenza li jiddgħajfu d-dispożizzjonijiet dwar 

is-sigħat tax-xogħol u l-perjodi ta' mistrieħ fil-kuntratti tal-impjieg;" 
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ECR, ALDE, GUE/NGL: 

§ 46 

l-ewwel parti "Jiġbed l-attenzjoni dwar il-livelli għolja ta' ħaddiema foqra fl-Ewropa kollha, b'xi 

nies li jkollhom jaħdmu aktar u aktar fit-tul, anke li jikkombinaw diversi impjiegi, 

sabiex jaqilgħu paga li tiggarantixxi l-għajxien" 

it-tieni parti "jenfasizza kemm huwa importanti li l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata 

m'għandux jiġi stabbilit bl-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji u biż-

żieda fin-numru ta' forom mhux standard ta' impjieg; jinnota li n-nisa huma sopra 

f'forom ta' impjieg mhux standard, u dan iwassal għal insigurtà soċjali u ekonomika; 

jinnota differenza persistenti fil-pagi fl-Istati Membri kollha bejn il-paga grossa u l-

paga netta, u li din mhijiex biss relatata mal-karatteristiċi differenti tal-partijiet 

ikkonċernati imma wkoll mal-kundizzjonijiet differenti tas-suq;" 

it-tielet parti "jenfasizza li l-pagi għandhom ikunu bbażati fuq il-prestazzjoni tax-xogħol, u li l-

għoli tal-ħajja lokali u mhux esklussivament fuq l-istandards kwantitattivi;" 

ir-raba' parti "jappella lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali jiżviluppaw qafas ta' politika għall-pagi 

b'miżuri effettivi kontra d-diskriminazzjoni fil-pagi u l-garanzija ta' pagi adegwati 

għall-ħaddiema kollha, pereżempju permezz tal-introduzzjoni ta' pagi minimi fil-

livell nazzjonali li jiggarantixxu ħajja dinjituża, skont il-prattiċi nazzjonali; jappella 

lill-Istati Membri jappoġġaw in-negozjar kollettiv bħala fattur importanti fl-iżvilupp 

ta' politiki dwar il-paga;" 

 
ECR, ALDE: 

§ 63 

l-ewwel parti "Jenfasizza li kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa, inkluż is-

segregazzjoni tal-ġeneri, id-differenzi fil-pagi u fil-pensjonijiet tal-irġiel u n-nisa, l-

isterjotipi dwar il-ġeneri u livelli għoljin ta' stress fil-ġestjoni tal-ħajja professjonali 

u dik privata qed jiġu riflessi fir-rata għolja ta' inattività fiżika tan-nisa u għandhom 

impatt enormi fuq is-saħħa fiżika u mentali tagħhom" 

it-tieni parti "itenni l-importanza tal-ġlieda kontra l-isterjotipi permezz tal-promozzjoni u d-difiża 

tal-ugwaljanza bejn is-sessi tul l-istadji kollha tal-edukazzjoni, mill-iskola primarja 'l 

quddiem" 

it-tielet parti "jappella lill-Istati Membri u lis-sħab soċjali biex iwettqu u jappoġġaw kampanji ta' 

sensibilizzazzjoni u ta' informazzjoni kif ukoll programmi li jippromwovu l-

ugwaljanza bejn is-sessi u li jiġġieldu kontra l-isterjotipi;" 

 
PPE, EFDD: 

premessa C 

l-ewwel parti "billi l-kunċett tradizzjonali tar-rwoli tan-nisa u l-irġiel u tal-familja nukleari qed 

iħabbat wiċċu ma' aktar sfidi" 

it-tieni parti "hekk kif in-numru ta' familji b'ġenitur wieħed, familji bbażati fuq unjoni bejn 

persuni tal-istess sess, ommijiet adolexxenti, eċċ qed jiżdiedu fl-UE" 

it-tielet parti "billi nuqqas ta' rikonoxximent ta' din id-diversità jwassal għal aktar 

diskriminazzjoni u jolqot b'mod negattiv in-nies li qed jgħixu fl-UE u l-familji 

tagħhom;" 

 


