
P8_PV(2016)09-14(VOT)_MT.doc 1 PE 588.682 

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. Protokoll mal-Ftehim KE-Svizzera dwar il-moviment ħieles ta’ persuni 

(adeżjoni tal-Kroazja) *** 

Rakkomandazzjoni: Danuta Jazłowiecka (A8-0216/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 602, 63, 29 

 

 

 

2. Summit Soċjali Tripartitiku għat-Tkabbir u l-Impjiegi *** 

Rakkomandazzjoni: Csaba Sógor (A8-0252/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 626, 62, 7 

 

 

 

3. Rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Ivo Belet (A8-0256/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Iddikjarata approvata 

 

 

 

4. Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-UE u l-Istati EPA SADC *** 

Rakkomandazzjoni: Alexander Graf Lambsdorff (A8-0242/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 417, 216, 66 

 

 

 

5. Ftehim dwar l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol fis-Sajd 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0976/2016 

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0976/2016  

(Kumitat EMPL) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

 +  

 

 

 

6. Żviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali 

kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0865/2016, B8-0977/2016, B8-0978/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0865/2016  

(ENF) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 82, 567, 47 

Proposition de résolution B8-0977/2016  

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

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 6 § test oriġinali Vsep +  

§ 7 § test oriġinali VSI + 534, 146, 22 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 545, 113, 39 

Wara l-§ 8 3 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 241, 273, 175 

4 GUE/NGL VSI - 174, 314, 204 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 213, 329, 156 

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 245, 279, 169 

Ċitazzjoni 2 § test oriġinali Vsep +  

Ċitazzjoni 12 § test oriġinali Vsep +  

Ċitazzjoni 13 § test oriġinali Vsep +  

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa K § test oriġinali Vsep +  

Premessa W 1 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 251, 284, 157 

§ test oriġinali VSI + 546, 113, 32 

Wara l-Premessa Y 2 GUE/NGL VSI - 183, 342, 177 

Premessa Z § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 31, 662, 6 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 510, 160, 29 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0978/2016  

(ECR) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 1, 3, 5, 6 

ENF: Votazzjoni finali dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0865/2016, B8-0977/2016, 

B8-0978/2016 

ECR: emendi 1, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

EFDD: §§ 7, 8 (it-tieni parti), Premessa W, votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: inċiżi 2, 12, 13, § 6, Premessi H, K 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jesprimi d-dispjaċir u t-tħassib tiegħu li sa issa ma nstabet l-ebda soluzzjoni ta' 

kompromess u li r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja tal-

11 ta' Marzu 2016 ma ġewx implimentati;" 

it-tieni parti "jiddispjaċih ukoll għar-rifjut tal-Gvern Pollakk li jippubblika s-sentenzi kollha tat-

Tribunal Kostituzzjonali, inklużi dawk tad-9 ta Marzu 2016 u tal-

11 ta' Awwissu 2016;" 

 
§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 8 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi d-drittijiet tan-nisa" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn 

minoranzi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa C 

l-ewwel parti "billi l-UE topera abbażi tal-preżunzjoni ta' fiduċja reċiproka li l-Istati Membri 

jikkonformaw mad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, kif 

minquxa fil-KEDB u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;" 

it-tieni parti "u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali" 
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Premessa J 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u fid-dawl tan-nuqqas ta' progress min-naħa tal-Gvern 

Pollakk biex isolvi l-kriżi kostituzzjonali" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE, S&D, GUE/NGL, PPE, ALDE: 

Premessa Z 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "billi l-qtugħ tas-siġar fil-Foresta Białowieża beda 

f'Mejju;" u "qtugħ tas-siġar fil-" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

Varji 

Bart Staes (Grupp Verts/ALE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0977/2016. 
 

 

7. Ir-relazzjonijiet tal-UE mat-Tuneżija fil-kuntest reġjonali attwali 

Rapport: Fabio Massimo Castaldo (A8-0249/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 43 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 521, 151, 32 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 479, 152, 70 

§ 62 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 64 § test oriġinali VSI + 527, 159, 20 

Premessa M 1 rapporteur  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 596, 59, 49 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: §§ 50 (it-2 parti), 61 (it-2 parti), 64 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: §§ 63, 64 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 34 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 62 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "josserva li l-ħruġ ta' viżi għal soġġorn twil bi dħul 

multipli, minflok viżi għal soġġorn qasir, huwa l-aħjar mod biex tonqos il-

migrazzjoni irregolari, inkluż bil-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin u bit-traffikar tal-

bnedmin;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
GUE/NGL: 

§ 27 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ta' kummerċ ħieles approfondit u komprensiv", "dwar 

il-ftehim ta' kummerċ ħieles approfondit u komprensiv" u "u jispira ruħu mill-aħjar 

prassi applikata fin-negozjati simili" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 31 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jilqa' pożittivament kemm l-adozzjoni ta' kodiċi ta' 

investiment ġdid, li għandu joħoloq stabilità regolatorja u jiffaċilita l-investimenti, 

kif ukoll ir-riformi tat-taxxa;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 43 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u tar-riforma tas-settur bankarju b'kapitalizzazzjoni 

insuffiċjenti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 50 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħal Hedayah" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Verts/ALE, GUE/NGL: 

§ 61 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u għall-konklużjoni ta' ftehim ta' riammissjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

8. Dumping soċjali fl-UE 

Rapport: Guillaume Balas (A8-0255/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

1 ENF  -  

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 652, 29, 22 

2/VSI + 513, 183, 5 

3/VSI + 501, 180, 22 

§ 2 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 571, 118, 13 

2/VSI + 514, 158, 28 

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 653, 10, 42 

2/VSI + 525, 140, 33 

§ 11 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 302, 373, 28 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 643, 36, 25 

2/VSI + 381, 301, 22 

§ 15 § test oriġinali VSI + 369, 294, 44 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 652, 35, 19 

2/VSI + 369, 299, 28 

3/VSI + 543, 114, 43 

4/VSI + 539, 115, 45 

5/VSI + 547, 123, 26 

6/VSI + 539, 137, 26 

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 609, 30, 66 

2/VSI + 450, 217, 31 

3/VSI + 514, 160, 26 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 612, 78, 12 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI + 359, 311, 31 

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 631, 69, 3 

2/VSI + 474, 206, 15 

§ 29 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 336, 367, 2 

§ 30 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 314, 384, 0 

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 628, 71, 1 

2/VSI + 510, 184, 4 

3/VSI + 419, 261, 14 

4/VSI + 526, 164, 5 

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali VSI + 545, 153, 7 

§ 37 § test oriġinali Vsep -  

§ 44 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 380, 295, 25 

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 365, 310, 26 

2/VE - 302, 394, 5 

§ 49 § test oriġinali VSI - 158, 383, 156 

§ 51 § test oriġinali VSI + 359, 304, 39 

§ 52 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 680, 15, 6 

2/VSI + 518, 81, 92 

3/VSI + 464, 196, 38 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

4/VSI + 551, 115, 25 

5/VSI + 557, 114, 27 

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 301, 373, 22 

§ 54 § test oriġinali VSI + 393, 294, 11 

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 650, 21, 27 

2/VSI + 523, 129, 35 

§ 57 § test oriġinali VSI + 598, 56, 42 

§ 59 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 423, 267, 10 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 666, 30, 3 

2/VSI + 545, 140, 6 

Premessa D § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 577, 116, 10 

2/VSI + 531, 136, 9 

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 631, 63, 7 

2/VSI - 318, 369, 12 

3/VSI - 307, 382, 8 

Premessa Aa § test oriġinali Vsep +  

Premessa Ad § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 529, 99, 69 

2/VSI + 515, 107, 71 



P8_PV(2016)09-14(VOT)_MT.doc 12 PE 588.682 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni Kumitat EMPL 

(it-test kollu) 

VSI + 458, 199, 34 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: §§ 52, 56, Premessa P 

PPE: §§ 8 (it-2 parti), 13 (it-2 parti), 22 (it-2 parti), 49, 53 (it-2 parti) 

S&D: §§ 1, 2, 8, 13, 15, 18, 22, 25, 28, 31, 35, 51, 52, 54, 56, 57, Premessi A, D, P, Ad 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: §§ 25, 29, 30, 32, 35, 37, 57 

PPE: §§ 15, 29, 30, 37, 48, 51, 54, Premessa P 

S&D: §§ 44, 59, Premessa Aa 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

Premessa P 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-aktar matura u l-aktar dettaljata" u "u, għalhekk 

teħtieġ li tingħata l-istess importanza bħal-libertà tal-moviment sabiex tipprovdi 

valur miżjud tanġibbli għaċ-ċittadini Ewropej kollha" 

it-tieni parti "l-aktar matura u l-aktar dettaljata" 

it-tielet parti "u, għalhekk teħtieġ li tingħata l-istess importanza bħal-libertà tal-moviment sabiex 

tipprovdi valur miżjud tanġibbli għaċ-ċittadini Ewropej kollha" 

 
Premessa Ad 

l-ewwel parti "billi l-President tal-Kummissjoni ddikjara li "l-istess xogħol fl-istess post għandu 

jkun remunerat bl-istess mod";" 

it-tieni parti "billi tinħtieġ kjarifika ġuridika ta' din id-dikjarazzjoni u tal-applikazzjoni tagħha;" 
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§ 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "Ewropea u nazzjonali" u "iqis li l-konsegwenzi ta' 

dawn il-prattiki u sitwazzjonijiet jista' jkollhom impatt fir-rigward ta' tliet 

dimensjonijiet prinċipali:  

–   l-aspett ekonomiku: l-użu minn ċerti atturi ekonomiċi ta' prattiki illegali bħal 

xogħol mhux iddikjarat jew prattiki abbużivi bħal xogħol indipendenti fittizju jistgħu 

jwasslu għal distorsjonijiet kbar fis-suq li huma detrimentali għall-kumpaniji in bona 

fide, b'mod partikolari l-SMEs;   

– l-aspett soċjali: id-dumping soċjali jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' 

diskriminazzjoni u trattament inġust bejn ħaddiema fl-UE u ma jħallihomx 

jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet soċjali u tax-xogħol tagħhom, inkluż f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-paga u l-protezzjoni soċjali;  

– l-aspett finanzjarju u baġitarju: in-nuqqas ta' ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 

soċjali u tat-taxxa dovuti b'riżultat tad-dumping soċjali jirrappreżentaw theddida 

għas-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-finanzi pubbliċi tal-

Istati Membri;" 

it-tieni parti "Ewropea u nazzjonali" 

it-tielet parti "iqis li l-konsegwenzi ta' dawn il-prattiki u sitwazzjonijiet jista' jkollhom impatt fir-

rigward ta' tliet dimensjonijiet prinċipali:  

– l-aspett ekonomiku: l-użu minn ċerti atturi ekonomiċi ta' prattiki illegali bħal 

xogħol mhux iddikjarat jew prattiki abbużivi bħal xogħol indipendenti fittizju jistgħu 

jwasslu għal distorsjonijiet kbar fis-suq li huma detrimentali għall-kumpaniji in bona 

fide, b'mod partikolari l-SMEs;  

– l-aspett soċjali: id-dumping soċjali jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' 

diskriminazzjoni u trattament inġust bejn ħaddiema fl-UE u ma jħallihomx 

jeżerċitaw b'mod effettiv id-drittijiet soċjali u tax-xogħol tagħhom, inkluż f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-paga u l-protezzjoni soċjali;  

– l-aspett finanzjarju u baġitarju: in-nuqqas ta' ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà 

soċjali u tat-taxxa dovuti b'riżultat tad-dumping soċjali jirrappreżentaw theddida 

għas-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi tas-sigurtà soċjali u l-finanzi pubbliċi tal-

Istati Membri;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti Jitlob biex jiġu intensifikati l-kontrolli fir-rigward tal-konformità mal-ħidma, mad-

disponibbiltà għax-xogħol (stand-by), mal-ħin tas-sewqan u tal-mistrieħ fis-setturi 

rilevanti kollha, bħall-kostruzzjoni, il-catering, is-saħħa u t-trasport," 

it-tieni parti "kif ukoll għall-impożizzjoni ta' sanzjonijiet għal nuqqas gravi ta' konformità;" 

 
GUE/NGL: 

§ 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi u kompetizzjoni 

ġusta madwar l-UE u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 7 

l-ewwel parti "Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-azzjoni kontra il-ksur tad-drittijiet soċjali tiġi 

kkumplimentata minn ġlieda kontra l-frodi tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa," 

it-tieni parti "sabiex jiġu garantiti kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi għall-intrapriżi;" 

 
§ 48 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi li tagħti lill-Istati 

Membri bħala parti mis-Semestru Ewropew," 

it-tieni parti dan il-kliem 
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PPE: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jinnota li n-nuqqas ta' dikjarazzjoni jew dikjarazzjonijiet irregolari huma fost l-

aktar forom komuni ta' evitar tar-regoli dwar l-istazzjonar;" 

it-tieni parti "jirrakkomanda li, fil-każ tal-istazzjonar tal-ħaddiema, għandu jkun obbligatorju fl-

Istati Membri kollha li tiġi ppreżentata dikjarazzjoni mhux aktar tard minn meta l-

provvista tas-servizzi tibda, u li tali dikjarazzjonijiet għandhom jiddaħħlu f'reġistru 

Ewropew li jagħmilha aktar faċli li jiġu kkonsultati, biex jiffaċilitaw il-

koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u jillimitaw l-inċertezzi legali attwali li ġejjin 

mid-differenzi bejn il-proċeduri u d-dokumenti minn pajjiż għal ieħor;" 

 
§ 11 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "iżda wkoll f'setturi ta' 'stazzjonar' tradizzjonali, bħalma 

huma s-settur tal-ipproċessar tal-laħam u s-settur tat-trasport" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 13 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inkluża l-possibbiltà li jissospendu l-forniment ta' 

servizzi f'każ ta' ksur serju tal-leġiżlazzjoni dwar l-istazzjonamenti jew ta' ftehimiet 

kollettivi applikabbli" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 28 

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

rakkomandazzjonijiet speċifiċi msejsa fuq l-indikaturi dwar l-eżistenza ta' relazzjoni 

ta' impjieg skont ir-Rakkomandazzjoni Nru 198 tal-ILO dwar ir-relazzjoni tax-

xogħol, filwaqt li ma ssirx diskriminazzjoni kontra l-ħaddiema li jaħdmu għal 

rashom b'mod ġenwin b'għadd żgħir ta' klijenti; jenfasizza l-bżonn li jiġi ssorveljat l-

istatus tal-impjieg ta' ħaddiema bħall-bdoti tal-linji tal-ajru u s-sewwieqa tal-ferroviji 

u r-relazzjoni ta' impjieg tagħhom mal-kumpaniji li jaħdmu magħhom" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 53 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fit-tisħiħ tas-sostenibbiltà tal-unjoni ekonomika u 

monetarja kollha kemm hi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 56 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tistabbilixxi strument li bih il-kumpaniji jistgħu jkunu 

soġġetti għal obbligu akbar ta' kura li għalih ikunu jistgħu jinżammu responsabbli, 

kemm fir-rigward tas-sussidjarji tagħhom kif ukoll tas-sottokuntratturi tagħhom li 

jaħdmu f'pajjiżi terzi, sabiex" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa A 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "billi t-tendenza dejjem tikber tal-esternalizzazzjoni u 

tas-subappaltar jistgħu joħolqu possibilitajiet għall-abbuż jew għall-evitar tal-liġi 

soċjali u tax-xogħol eżistenti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
Premessa D 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ggarantita" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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ALDE, PPE: 

§ 18 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-implimentazzjoni tad-

Direttiva 2014/67/UE u l-effikaċja tal-Pjattaforma Kontra x-Xogħol Mhux Iddikjarat 

fil-ġlieda kontra l-fenomenu tal-kumpaniji tal-isem billi tapplika b'mod aktar 

ġenerali l-prinċipju li kull kumpanija għandha jkollha kwartieri ġenerali korporattiv 

prinċipali wieħed u billi tiżgura li f'każijiet ta' forniment bla ħlas ta' servizzi bl-użu 

ta' ħaddiema stazzjonati, kull fornitur ta' servizz involut għandu jwettaq "attività 

ġenwina" fl-Istat Membru ta' stabbiliment, u għalhekk ikun impriża ġenwina; ifakkar 

l-importanza tar-realtà ta' “attività sostanzjali” tal-intrapriżi fl-Istat Membru ta' 

oriġini bħala ġustifikazzjoni għall-istazzjonar tal-ħaddiema;" mingħajr il-kliem "billi 

tapplika b'mod aktar ġenerali l-prinċipju li kull kumpanija għandha jkollha kwartieri 

ġenerali korporattiv prinċipali wieħed u billi" 

it-tieni parti "billi tapplika b'mod aktar ġenerali l-prinċipju li kull kumpanija għandha jkollha 

kwartieri ġenerali korporattiv prinċipali wieħed u billi" 

it-tielet parti "ifakkar fir-rifjut mill-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali tal-Parlament tal-

proposta għal direttiva dwar kumpaniji b'responsabilità limitata magħmulin minn 

persuna waħda" 

ir-raba' parti "peress li xi wħud mid-dispożizzjonijiet proposti jistgħu jiffaċilitaw il-ħolqien ta' tip 

ta' entitajiet li l-attivitajiet soċjali u ekonomiċi tagħhom ikunu fittizji, jikkostitwixxu 

ksur tal-obbligi tagħhom skont il-ftehimiet u l-liġi, u jirriżultaw f'telf ta' biljuni ta' 

euro fid-dħul mit-taxxi" 

il-ħames parti "jitlob lill-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tipproponi reġistru trasparenti u 

aċċessibbli tan-negozju tal-kumpaniji kollha tal-UE u l-użu obbligatorju tas-sistema 

EESSI;" mingħajr il-kliem "lill-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tipproponi reġistru 

trasparenti u aċċessibbli tan-negozju tal-kumpaniji kollha tal-UE u" 

is-sitt parti "lill-Kummissjoni tqis il-possibbiltà li tipproponi reġistru trasparenti u aċċessibbli 

tan-negozju tal-kumpaniji kollha tal-UE u; 
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§ 22 

l-ewwel parti "Jinnota l-problemi relatati mad-Direttiva 96/71/KE u l-implimentazzjoni tagħha; 

jenfasizza l-importanza li dawn il-problemi jiġu indirizzati sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti, ir-rispett għad-drittijiet tal-ħaddiema u 

kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji li jistazzjonaw u dawk lokali fil-pajjiż 

ospitanti, li huwa partikolarment importanti għall-SMEs; jappella għall-

implimentazzjoni f'waqtha tad-Direttiva 2014/67/UE; jinnota l-proposta tal-

Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 96/71/KE billi tinkludi limitazzjoni fuq il-

perjodi ta' stazzjonar, tintroduċi dispożizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni u 

tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg sabiex tiżgura l-osservanza tal-

prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament u l-projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni 

bbażata fuq in-nazzjonalità, kif stabbilit fil-liġi tal-UE sa mit-Trattati fundaturi; 

jinsisti li r-regoli dwar l-istazzjonar għandhom ikunu ċari, proporzjonati u 

ġustifikati;" mingħajr il-kliem "jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi d-

Direttiva 96/71/KE billi tinkludi limitazzjoni fuq il-perjodi ta' stazzjonar, tintroduċi 

dispożizzjonijiet dwar ir-remunerazzjoni u tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet 

tal-impjieg sabiex tiżgura l-osservanza tal-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament u l-

projbizzjoni ta' kull diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, kif stabbilit fil-liġi 

tal-UE sa mit-Trattati fundaturi;" 

it-tieni parti "jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi d-Direttiva 96/71/KE billi tinkludi 

limitazzjoni fuq il-perjodi ta' stazzjonar, tintroduċi dispożizzjonijiet dwar ir-

remunerazzjoni u tiddefinixxi t-termini u l-kundizzjonijiet tal-impjieg sabiex tiżgura 

l-osservanza tal-prinċipju ta' ugwaljanza fit-trattament u l-projbizzjoni ta' kull 

diskriminazzjoni bbażata fuq in-nazzjonalità, kif stabbilit fil-liġi tal-UE sa mit-

Trattati fundaturi;" 

it-tielet parti "jenfasizza l-ħtieġa tal-konformità mal-ftehimiet kollettivi u s-sistemi ta' 

relazzjonijiet industrijali tal-pajjiż ospitanti;" 

 
§ 52 

l-ewwel parti "Iqis li l-pagi li jippermettu li l-ħaddiema jgħixu ħajja diċenti huma importanti għall-

koeżjoni soċjali u għaż-żamma ta' ekonomija produttiva;" 

it-tieni parti "jitlob għar-rispett għan-negozjar kollettiv, u għall-promozzjoni tiegħu; 

jirrakkomanda wkoll l-istabbiliment ta' pagi bażiċi fil-forma ta' paga minima 

nazzjonali, fejn applikabbli, filwaqt li jiġu rrispettati l-prattiki ta' kull Stat Membru u 

wara li jiġu kkonsultati s-sħab soċjali" 

it-tielet parti "bl-għan li gradwalment tal-anqas jintlaħaq il-livell ta' 60 % tal-paga medja 

nazzjonali rispettiva, jekk ikun possibbli," 

ir-raba' parti "biex jiġu evitati d-differenzi eċċessivi fil-pagi, biex jiġu appoġġjati d-domanda 

aggregata u l-irkupru ekonomiku u biex tissaħħaħ il-konverġenza soċjali 'l fuq;" 

mingħajr il-kliem "'l fuq" 

il-ħames parti "'l fuq" 

 
ECR, PPE: 

§ 25 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tikkunsidra l-ħolqien ta' Aġenzija Ewropea għat-

Trasport bit-Triq biex tiżgura" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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ALDE, ECR, GUE/NGL: 

§ 31 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "Jirrifjuta kwalunkwe liberalizzazzjoni ulterjuri tal-

kabotaġġ qabel ma tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-qafas ġuridiku attwali;" u 

"tirrevedi d-Direttiva dwar it-Trasport Ikkombinat (92/106/KEE) bil-għan li" 

it-tieni parti "Jirrifjuta kwalunkwe liberalizzazzjoni ulterjuri tal-kabotaġġ" 

it-tielet parti "qabel ma tissaħħaħ l-implimentazzjoni tal-qafas ġuridiku attwali" 

ir-raba' parti "tirrevedi d-Direttiva dwar it-Trasport Ikkombinat (92/106/KEE) bil-għan li" 
 

 

9. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-regolament delegat tal-

Kummissjoni tat-30 ta' Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 

1286/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dokumenti bl-informazzjoni 

ewlenija għal prodotti aggregati ta' investiment għall-konsumaturi bbażati fuq l-

assigurazzjoni (PRIIPs) billi jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji fir-rigward 

tal-presentazzjoni, il-kontenut, ir-rieżami u r-reviżjoni tad-dokumenti bl-

informazzjoni ewlenija u l-kundizzjonijiet għas-sodisfar tar-rekwiżiti biex jiġu 

pprovduti dawn id-dokumenti 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0974/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0974/2016  

(Kumitat ECON) 

§ 4 § test oriġinali  + modifikata 

oralment 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 602, 4, 12 

 

Varji 

Pervenche Berès ipproponiet l-emenda orali li ġejja għall-paragrafu 4: 

“4. Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra proposta li tipposponi d-data ta' applikazzjoni tar-

Regolament (UE) Nru 1286/2014, mingħajr ma tibdel kwalunkwe dispożizzjoni oħra tal-livell 1, biex 

tiżgura implimentazzjoni bla xkiel tar-rekwiżiti stabbiliti f'dan ir-Regolament u r-regolament delegat, u 

tevita l-applikazzjoni tal-livell 1 mingħajr id-dħul fis-seħħ qabel tal-RTS;” 

 


