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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. Ħatra ta' Membru tal-Kummissjoni Ewropea – Sir Julian King 

Proposta għal deċiżjoni (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: ħatra ta' Membru tal-

Kummissjoni Ewropea - Sir Julian 

King 

 + 394, 161, 83 

 

 

2. Filippini 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-
1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0990/2016  

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

Wara l-§ 4 6 Verts/ALE  +  

§ 14 3 Verts/ALE VE + 345, 275, 21 

§ 16 4 Verts/ALE  -  

Wara l-kunsiderazzjoni 

5 

1 Verts/ALE  -  

Wara l-premessa K 2 Verts/ALE VE + 351, 259, 37 

Wara l-premessa M 5 Verts/ALE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0990/2016  EFDD  ↓  

B8-0992/2016  ECR  ↓  

B8-0994/2016  PPE  ↓  

B8-0999/2016  ALDE  ↓  

B8-1002/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1004/2016  S&D  ↓  

B8-1008/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varji 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0992/2016. 

Ivana Maletić (Grupp PPE) u Barbara Kappel huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

konġunta RC-B8-0990/2016. 
 

 

3. Somalja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-

1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0989/2016  

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

§ 2 1 EFDD  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0989/2016  EFDD  ↓  

B8-0991/2016  ECR  ↓  

B8-0993/2016  PPE  ↓  

B8-0998/2016  ALDE  ↓  

B8-1001/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1003/2016  S&D  ↓  

B8-1007/2016  GUE/NGL  ↓  

 

Varji 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0991/2016. 

Ivana Maletić (Grupp PPE) u Barbara Kappel huma wkoll firmatarji tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni 

konġunta RC-B8-0989/2016. 
 

 

4. Żimbabwe 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-

1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0995/2016  

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

§ 7 1 Verts/ALE VE + 344, 289, 19 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0995/2016  EFDD  ↓  

B8-0996/2016  ECR  ↓  

B8-0997/2016  PPE  ↓  

B8-1000/2016  ALDE  ↓  

B8-1005/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1006/2016  S&D  ↓  

B8-1009/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1010/2016  ENF  ↓  

 

Varji 

Raffaele Fitto (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0996/2016. 

Ivana Maletić (Grupp PPE) hija wkoll firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0995/2016. 
 

 

5. Dokument tal-ivvjaġġar għar-ritorn ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi b'residenza illegali 

***I 

Rapport: Jussi Halla-aho (A8-0201/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

Nru 1 

33 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-32 kumitat  ↓  

Artikolu 3, punt a § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Artikolu 3, § 2 35 GUE/NGL  -  

Premessa 3 33PK kumitat  +  

§ test oriġinali Vsep ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa 6 34EmT GUE/NGL  -  

33PK kumitat  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

Premessa 8 33PK kumitat  +  

§ test oriġinali Vsep ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 494, 112, 50 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: Premessi 3, 8 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

premessa 6 

l-ewwel parti "Għandu jiġi stabbilit dokument tal-ivvjaġġar Ewropew aktar sikur għar-ritorn ta' 

ċittadini ta' pajjiżi terzi biex jiġu ffaċilitati r-ritorn u r-riammissjoni ta' ċittadini minn 

pajjiżi terzi li jkunu qegħdin fil-pajjiż illegalment. Il-karatteristiċi ta' sigurtà msaħħa 

tiegħu għandhom jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tiegħu minn pajjiżi terzi. It-tali 

dokument għandu jgħin fit-twettiq ta’ ritorni fil-kuntest ta' ftehimiet ta' 

riammissjoni" 

it-tieni parti jew arranġamenti oħra ma’ pajjiżi terzi, kif ukoll fil-kuntest ta’ kooperazzjoni dwar 

ir-ritorn ma’ pajjiżi terzi li mhumiex koperti bi ftehimiet formali." 

 
artikolu 3, punt a 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-marki distintivi" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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6. Il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu 

ammessi għall-kummerċ ***I 

Rapport: Petr Ježek (A8-0238/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1PK kumitat  +  

Artikolu 1, § 3, punt d 1PK kumitat  +  

7 GUE/NGL  ↓  

Artikolu 2, § 1, punt f § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Artikolu 3, § 2, punt b 1PK kumitat  +  

8 GUE/NGL  ↓  

Artikolu 7, § 6, punt c 1PK kumitat  +  

9 GUE/NGL  ↓  

Artikolu 15, § 1 1PK kumitat Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Artikolu 19, § 11 2 S&D  +  

Artikolu 25, § 1 1PK kumitat Vsep -  

Artikolu 25, § 2, sub § 

2 

1PK kumitat Vsep -  

3 S&D VE + 558, 92, 1 

Premessa 1 4 GUE/NGL  -  

Premessa 13 1PK kumitat  +  

5 GUE/NGL  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa 24 6 GUE/NGL  -  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI votazzjoni 

posposta 

(Artikolu 61(2) tar-

Regoli ta' 

Proċedura) 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: Emenda 1PK (Artikolu 25, § 1) 1PK (Artikolu 25, § 2, sub § 2) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

artikolu 2, § 1, punt (f) 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "impriżi żgħar u ta' daqs medju kif definiti fl-Artikolu 4(1)(13) 

tad-Direttiva 2014/65/UE." 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 1PK (Artikolu 15, § 1) 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-paragrafi 1(b) u 1(c) 

it-tieni parti Paragrafu 1(b) 

it-tielet parti Paragrafu 1(c) 
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7. Ażil: miżuri proviżorji għall-benefiċċju tal-Italja u l-Greċja 

Rapport: Ska Keller (A8-0236/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-3 

5-23 

kumitat  +  

Wara l-premessa 2 24 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa 3 4 kumitat Vsep +  

Wara l-premessa 6 25 GUE/NGL VE + 494, 148, 13 

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 470, 131, 50 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: emenda 4 
 

 

8. Linji gwida għall-politika dwar l-impjiegi tal-Istati Membri * 

Rapport: Laura Agea (A8-0247/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-8 kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 460, 127, 61 

 

 

 

9. L-objettivi ewlenin għas-17-il Konferenza tal-Partijiet għas-CITES 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0987/2016 

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0987/2016  

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

 +  

 

 

 

10. Applikazzjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi Postali 

Rapport: Markus Ferber (A8-0254/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 2 GUE/NGL  -  

§ 9 3 GUE/NGL  -  

§ 17 4 GUE/NGL  -  

Wara l-premessa G 1 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 514, 103, 37 

 

 

 

11. Aċċess għall-Finanzjament għall-SMEs u żieda fid-diversità tal-finanzjament lill-

SMEs f'Unjoni tas-Swieq Kapitali 

Rapport: Othmar Karas (A8-0222/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 10 § test oriġinali Vsep +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 30 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 33 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali Vsep +  

§ 39 § test oriġinali Vsep +  

§ 42 § test oriġinali Vsep +  

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 528, 77, 44 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: §§ 10, 33, 35, 39, 42, 43 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

§ 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem "b'kapitalizzazzjoni medja" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 19 

l-ewwel parti "Jenfasizza li settur bankarju u Unjoni tas-Swieq Kapitali b'saħħithom, stabbli u 

reżiljenti, huma prerekwiżit biex jissaħħaħ l-aċċess tal-SMEs għall-finanzjament;" 

it-tieni parti "jinnota li r-jirrimarka li r-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (CRR) u d-

Direttiva dwar ir-Rekwiżiti ta' Kapital (CRD IV), u b'mod partikolari l-livell ogħla u 

l-kwalità ta' kapital, huma reazzjoni diretta għall-kriżi u jiffurmaw il-qalba tal-

istabilità mġedda tas-settur finanzjarju; jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni tqis is-self lill-

SMEs bħala wieħed mill-oqsma ta' prijorità tagħha fir-reviżjoni tas-CRR; jinnota li 

l-Kummissjoni tesplora possibilitajiet sabiex l-Istati Membri kollha jibbenefikaw 

minn unjonijiet tal-kreditu lokali biex joperaw barra mill-kamp ta' applikazzjoni tar-

regoli dwar ir-rekwiżiti tal-kapital tal-UE għall-banek; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

leġiżlazzjoni prudenti għall-għaqdiet ta' kreditu li tiżgura kemm l-istabilità 

finanzjarja kif ukoll l-opportunitajiet biex l-għaqdiet ta' kreditu jipprovdu kreditu 

b'rati kompetittivi;" 

 
§ 30 

l-ewwel parti "Jinnota l-miżuri adottati mill-BĊE fl-10 ta' Marzu 2016 u, b'mod partikolari, is-

sensiela ġdida ta' erba' operazzjonijiet ta' rifinanzjament immirati fuq żmien itwal 

(TLTRO II), li se jinċentivaw is-self bankarju lill-ekonomija reali; jenfasizza li l-

politiki monetarji waħedhom ma jkunux biżżejjed biex jixprunaw it-tkabbir u l-

investimenti" 

it-tieni parti u li jridu jkunu akkumpanjati minn politiki fiskali xierqa u riformi strutturali;" 
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12. Kif nisfruttaw bl-aħjar mod il-potenzjal ta' ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs? 

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0248/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 577, 35, 36 

2/VSI + 448, 169, 25 

3/VSI + 576, 52, 23 

§ 18 § test oriġinali Vmaq  modifikata 

oralment 

1 +  

2 +  

§ 31 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 461, 83, 108 

§ 56 2 + minn 

76 Membru 

VE + 327, 298, 18 

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 527, 117, 6 

§ 74 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 79 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 80 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 262, 343, 40 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa K 1 + minn 

76 Membru 

 +  

Premessa P § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vsep -  

Premessa Y § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 553, 69, 24 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: § 17 

EFDD: §§ 31 (it-2 parti), 68 (it-2 parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: premessa T 

S&D: § 80 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 17 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "li ma jistax jitqies f'termini pożittivi bħala li jikkontribwixxi 

għan-'numru dejjem jikber ta' intrapriżi mikro', iżda, minflok, jikkawża l-prekarjetà 

tal-impjieg, iwassal għal kundizzjonijiet tax-xogħol mhux favorevoli u protezzjoni 

soċjali mnaqqsa jew ineżistenti" u "filwaqt li jqiegħed lil ħafna nies f'sitwazzjonijiet 

vulnerabbli, u b'hekk jiġġenera problemi soċjali ġodda li jeħtieġ li jiġu indirizzati;" 

it-tieni parti "li ma jistax jitqies f'termini pożittivi bħala li jikkontribwixxi għan-'numru dejjem 

jikber ta' intrapriżi mikro', iżda, minflok, jikkawża l-prekarjetà tal-impjieg, iwassal 

għal kundizzjonijiet tax-xogħol mhux favorevoli u protezzjoni soċjali mnaqqsa jew 

ineżistenti" 

it-tielet parti ""filwaqt li jqiegħed lil ħafna nies f'sitwazzjonijiet vulnerabbli, u b'hekk jiġġenera 

problemi soċjali ġodda li jeħtieġ li jiġu indirizzati;"" 

 
ECR: 

§ 80 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-industrija tal-impjieg temporanju hija b'mod partikolari importanti 

għall-SMEs u għandha titqies b'mod aktar sfumat," 

it-tieni parti u dan huwa b'mod partikolari l-każ għas-sistemi kollettivi tagħha;" iħeġġeġ lill-

Kummissjoni u l-Istati Membri biex jappoġġjaw il-forom kollha ta' impjieg 

temporanju, b'mod partikolari dawk li jaġixxu bħala pont għall-impjieg permanenti;" 
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Premessa P 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "mobbiltà baxxa tal-ħaddiema u " 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
EFDD: 

§ 31 

l-ewwel parti "Jissottolinja l-ħtieġa li jiżdied l-investiment fir-riċerka, l-innovazzjoni, it-taħriġ 

kwalifikat u l-iżvilupp sabiex jiġu xprunati t-tkabbir kwalitattiv u l-potenzjal tal-

ħolqien ta' impjiegi tal-SMEs Ewropej; jenfasizza l-fatt li EUR 75 biljun ġew 

allokati biex jappoġġaw lill-SMEs fi ħdan it-taqsima ddedikata għat-taqsima tal-

SMEs tal-FEIS;" 

it-tieni parti "jilqa' l-implimentazzjoni b'suċċess tal-finanzjament tal-SMEs permezz tal-FEIS fost 

il-proġetti approvati s'issa;" 

 
§ 68 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "meta jkun xieraq u fil-qafas tar-rakkomandazzjonijiet tas-

Semestru Ewropew speċifiċi għal kull pajjiż" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
PPE: 

Premessa Y 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "l-Istati Membri jew" u "terzi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 74 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "u l-miżuri implimentati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
S&D: 

§ 18 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-piż amministrattiv tar-regolament huwa sproporzjonatament ogħla 

għall-ħaddiema indipendenti u għall-intrapriżi mikro milli għal kumpaniji ikbar; iqis 

f'dan ir-rigward li kwalunkwe miżura li tikkonċerna l-"ħaddiema b'impjieg 

indipendenti fittizju" għandha tkun immirata b'mod ċar" 

it-tieni parti "u ma għandhiex tpoġġi piżijiet amministrattivi addizzjonali fuq l-individwu;" 

 
§ 79 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "li l-fatt li huwa, [fir-]" u "għamilha assolutament ċara li f'soċjetà 

ħielsa, is-CSR qatt ma tista' tagħmel azzjoni ta' karità obbligatorja; huwa fermament 

konvint li jekk is-CSR kellha ssir obbligatorja, in-nies ikunu inqas lesti li 

jappoġġjaw il-kawżi ta' karità;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

Varji 

Zdzisław Krasnodębski ippropona l-emenda orali li ġejja għall-§ 18: 

"18. Jenfasizza li l-piż amministrattiv tar-regolamentazzjoni huwa sproporzjonatament ogħla għall-

ħaddiema indipendenti u għall-intrapriżi mikro milli għal kumpaniji ikbar; iqis f'dan ir-rigward li 

kwalunkwe miżura li tikkonċerna l-"ħaddiema b'impjieg indipendenti fittizju" għandha tkun immirata 

b'mod ċar u ma għandhiex tpoġġi piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa fuq l-individwu;" 
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13. L-applikazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi 

Rapport: Renate Weber (A8-0225/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 342, 239, 51 

§ 16 § test oriġinali Vsep +  

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 432, 189, 18 

2/VSI - 126, 450, 54 

§ 21 2 PPE Vmaq   

1/VSI + 335, 273, 24 

2/VSI - 274, 305, 52 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  

§ 34 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 53 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 59 § test oriġinali Vsep -  

§ 62 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 67 § test oriġinali Vsep +  

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 69 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 77 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 83 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

4 +  

5 +  

Ċitazzjoni 34 § test oriġinali Vsep -  

Premessa E § test oriġinali Vsep -  

Premessa U § test oriġinali VSI + 464, 140, 15 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 475, 63, 74 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: § 21, emenda 2 

GUE/NGL: § 18 

Verts/ALE, ECR: emenda 2 

ECR: premessa U 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 5, 16, 34, 62, 67, 68, 69 

Verts/ALE, S&D: § 18 

ECR: § 21 

ALDE: § 18, 59, premessa E, ċitazzjoni 34 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 21 

l-ewwel parti "Jinnota li r-restrizzjonijiet imposti mill-impjegaturi fuq l-ilbies ta' simboli reliġjużi 

mhumiex dejjem konformi mal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, 

peress li dawn mhumiex limitati għal ċirkostanzi definiti tajjeb u tassew eċċezzjonali 

jew ma jsegwux objettiv leġittimu, u li l-Istati Membri mhux dejjem jieħdu miżuri 

xierqa kontra tali restrizzjonijiet meta dawn ma jkunux konformi mal-istandards 

internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;" 

it-tieni parti "huwa mħasseb li ċerti Stati Membri introduċew projbizzjoni ġenerali fuq simboli 

reliġjużi fl-ispazji pubbliċi, għal finijiet ta' newtralità u sekulariżmu, u din il-

projbizzjoni wasslet lis-settur privat biex jipprova japplika wkoll dawn ir-

restrizzjonijiet;" 

 
§ 53 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "għandhom, bħala prinċipju, jevitaw li jagħmlu distinzjoni bejn 

it-tfal u l-anzjani, u li kwalunkwe forma ta' diskriminazzjoni mhux ġustifikata 

bbażata fuq l-età" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 62 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "sostituzzjoni" u "għal kulħadd" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ECR: 

emenda 2 

l-ewwel parti "Jinsisti li l-libertà tar-reliġjon hija prinċipju importanti li għandu jiġi rrispettat mill-

impjegaturi; jenfasizza, madankollu, li l-implimentazzjoni ta' dan il-prinċipju hija 

kwistjoni ta' sussidjarjetà" 

it-tieni parti "u li kemm l-Istati Membri kif ukoll min iħaddem jista' jkollhom raġunijiet leġittimi 

biex jipprojbixxu tipi speċifiċi ta' simboli li jitqiesu ta' natura reliġjuża, speċjalment 

meta dawn huma simboli li joħonqu d-drittijiet tan-nisa u jistgħu jinvolvu problemi 

ta' sigurtà;" 

 
§ 18 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu d-dritt fundamentali għal-libertà tal-

kuxjenza" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib li hemm Stati Membri fejn persunal mediku kompetenti u 

kkwalifikat sew jiċċaħħad mill-impjieg, jew ikollu l-impjieg tiegħu mitmum 

minħabba l-oġġezzjoni kuxjenzjuża tiegħu rigward il-proċeduri li jtemmu l-ħajja;" 

 
§ 35 

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

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 68 

l-ewwel parti "Jinsab imħasseb li livelli ta' sensibilizzazzjoni dwar id-drittijiet fil-qasam tad-

diskriminazzjoni, u ta' sensibilizzazzjoni dwar l-eżistenza ta' korpi u 

organizzazzjonijiet li joffru appoġġ lill-vittmi ta' diskriminazzjoni, huma baxxi, u r-

rati ta' sensibilizzazzjoni fost il-persuni LGBTI huma ogħla;" 

it-tieni parti "huwa tal-fehma li l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, flimkien mal-

organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati rilevanti kollha, għandhom jintensifikaw l-

attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni b'mod sostanzjali kemm għall-vittmi kif ukoll għall-

impjegaturi u għal gruppi oħrajn ukoll; jirrimarka li l-organizzazzjonijiet LGBTI 

nazzjonali huma sħab importanti f'dawn l-isforzi;" 

 
§ 69 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 77 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "l-użu attiv tal-ibbaġittjar għall-perspettiva tal-ġeneri, anke 

permezz tal-promozzjoni ta' skambji tal-aħjar prattiki mill-Kummissjoni, u li" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
ALDE, PPE: 

§ 83 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu r-rikonċiljazzjoni tal-ħajja 

professjonali u tal-ħajja privata b'miżuri konkreti," 

it-tieni parti "bħal li jiġu proposti b'urġenza proposti leġiżlattivi ġodda dwar id-Direttiva dwar il-

Liv tal-Maternità" apparti l-kliem "li jiġu proposti b'urġenza", "leġiżlattivi" u "id-

Direttiva dwar" 

it-tielet parti "li jiġu proposti b'urġenza", "leġiżlattivi" u "id-Direttiva dwar" 

ir-raba' parti "biex jiggarantixxu d-dritt għar-ritorn għax-xogħol għan-nisa wara t-tqala u l-liv tal-

maternità u l-liv tal-ġenituri, sabiex ikun garantit id-dritt tagħhom għal protezzjoni 

effettiva tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, biex jissalvagwardjaw id-

drittijiet tal-maternità tagħhom, u biex jieħdu miżuri biex jipprevjenu t-tkeċċija 

inġusta tal-impjegati matul it-tqala, eċċ.," 

il-ħames parti "kif ukoll id-Direttiva dwar il-Liv tal-Indukraturi u t-tisħiħ tal-leġiżlazzjoni dwar il-

liv tal-paternità;" 
 

Varji 

L-emenda 1 iddekadiet b'segwitu għall-irtirar ta’ firem 
 

 

14. L-attivitajiet, l-impatt u l-valur miżjud tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-

Globalizzazzjoni bejn l-2007 u l-2014 

Rapport: Marian Harkin (A8-0227/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 13 § test oriġinali VSI + 525, 72, 13 

§ 18 § test oriġinali VSI + 579, 10, 9 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 22 § test oriġinali VSI + 537, 40, 21 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 53 § test oriġinali Vsep +  

Premessa Q § test oriġinali Vsep -  

Premessa R § test oriġinali VSI - 255, 279, 30 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 447, 73, 19 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: §§ 13, 18, 22, premessa R 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: premessa Q 

PPE: § 53, premessa R 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

§ 19 

l-ewwel parti "Jilqa' l-konklużjonijiet fir-rapport tal-Qorti tal-Awdituri li kważi l-ħaddiema kollha 

eliġibbli għall-FEG setgħu jibbenefikaw minn miżuri personalizzati u kkoordinati 

tajjeb imfassla skont il-ħtiġijiet individwali tagħhom u li kważi 50 % tal-ħaddiema li 

rċevew għajnuna finanzjarja issa reġgħu sabu impjieg;" 

it-tieni parti "jinnota li nuqqas ta' implimentazzjoni effettiva u f'waqtha tal-programmi tal-FEG 

f'xi Stati Membri wassal għal nuqqas ta' nfiq; jemmen li l-involviment tal-

benefiċjarji fil-mira jew ir-rappreżentanti tagħhom, is-sħab soċjali, l-aġenziji tal-

impjiegi lokali u partijiet interessati rilevanti oħra fil-valutazzjoni u l-applikazzjoni 

inizjali huwa essenzjali sabiex jiġu żgurati riżultati pożittivi għall-benefiċjarji; 

jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja lill-Istati Membri fl-iżvilupp ta' miżuri u 

programmi innovattivi u tivvaluta fir-rieżamijiet tagħha sa liema punt it-tfassil tal-

pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati antiċipa l-perspettivi futuri tas-suq tax-

xogħol u l-ħiliet meħtieġa u kien kompatibbli mal-bidla lejn ekonomija effiċjenti fl-

użu tar-riżorsi u sostenibbli; jistieden lill-Istati Membri, f'konformità mal-Artikolu 7 

tar-regolament attwali, biex jagħmlu aktar sforzi biex ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' 

servizzi personalizzati favur ekonomija effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u sostenibbli; 

jinnota li l-innovazzjoni, l-ispeċjalizzazzjoni intelliġenti u l-effiċjenza fl-użu tar-

riżorsi huma essenzjali għat-tiġdid industrijali u d-diversifikazzjoni ekonomika;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti "Jilqa' l-fatt li qabel kollox il-benefiċjarji setgħu jsibu impjieg ġdid permezz tal-

appoġġ personalizzat tal-FEG għat-tfittix ta' impjieg u aġġornaw il-ħiliet tagħhom 

permezz ta' programmi ta' taħriġ u allowances ta' mobilità; jilqa' wkoll il-fatt li l-

FEG ppermetta lil ċerti impjegati li jsiru intraprendituri permezz tal-għoti ta' 

għajnuna għall-bidu ta' negozju jew l-akkwiżizzjoni ta' kumpaniji; jenfasizza, 

għalhekk, l-effetti pożittivi sinifikanti li l-FEG jista' jkollu fuq l-awtostima u s-sens 

ta' setgħa u ta' motivazzjoni; jenfasizza li l-għajnuna tal-FEG żiedet il-koeżjoni 

soċjali, billi ppermettiet li l-persuni jerġa' jkollhom impjieg" 

it-tieni parti "u jevitaw nases negattivi tal-qgħad;" 

 
§ 25 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "Jinnota li skont il-figuri mir-rapport ex post, il-benefiċjarji tal-

FEG għandhom tendenza li jkollhom livell edukattiv milħuq relattivament aktar 

baxx minn dak medju, u għalhekk ikollhom ħiliet inqas transferibbli, u dan, 

f'ċirkostanzi normali jnaqqas l-opportunitajiet tal-impjieg tagħhom u jagħmilhom 

aktar vulnerabbli fis-suq tax-xogħol;" u "valur miżjud tal-UE" 

it-tieni parti "Jinnota li skont il-figuri mir-rapport ex post, il-benefiċjarji tal-FEG għandhom 

tendenza li jkollhom livell edukattiv milħuq relattivament aktar baxx minn dak 

medju, u għalhekk ikollhom ħiliet inqas transferibbli, u dan, f'ċirkostanzi normali 

jnaqqas l-opportunitajiet tal-impjieg tagħhom u jagħmilhom aktar vulnerabbli fis-suq 

tax-xogħol;" 

it-tielet parti "valur miżjud tal-UE" 
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§ 27 

l-ewwel parti It-test kollu apparti "u l-valur miżjud" u "u fl-użu tagħhom sabiex tiġi żgurata l-

ogħla rata ta' impjieg mill-ġdid għal kull euro li jintefaq" 

it-tieni parti "u l-valur miżjud" 

it-tielet parti "u fl-użu tagħhom sabiex tiġi żgurata l-ogħla rata ta' impjieg mill-ġdid għal kull euro 

li jintefaq" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem "valur miżjud reali tal-UE" 

it-tieni parti "valur miżjud reali tal-UE" 

 


