
P8_PV(2016)10-04(VOT)_MT.doc 1 PE 590.295 

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. Il-konklużjoni, f'isem l-UE, tal-Ftehim ta' Pariġi adottat skont il-

Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima *** 

Rakkomandazzjoni: Giovanni La Via (A8-0280/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: approvazzjoni VSI + 610, 38, 31 

 

 

 

2. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Giorgos Grammatikakis 

Rapport: António Marinho e Pinto (A8-0279/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

 

3. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex tingħata 

assistenza lill-Greċja wara t-terremot li affettwa l-Gżejjer Joniċi f'Novembru 2015 

Rapport: Georgios Kyrtsos (A8-0270/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti 
mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 646, 7, 23 

 

 

4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

applikazzjoni EGF/2016/001 FI/Microsoft 

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0273/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 594, 68, 12 
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5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

applikazzjoni EGF/2016/002 SE/Ericsson 

Rapport: Esteban González Pons (A8-0272/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti 
mitfugħa) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 594, 71, 10 

 

 

 

6. Għajnuna legali għal persuni ssuspettati jew mixlija li huma mċaħħda mil-

libertà kif ukoll għajnuna legali fi proċedimenti ta' mandat ta' arrest Ewropew 

***I 

Rapport: Dennis de Jong (A8-0165/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu - blokk 

Nru 1 

46 kumitat  +  

Blokk nru 2 1-45 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 569, 54, 54 

 

 

 

7. Il-kummerċ ta' ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura 

jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra ***I 

Rapport: Marietje Schaake (A8-0267/2015) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu 41 kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 612, 11, 54 

 



P8_PV(2016)10-04(VOT)_MT.doc 4 PE 590.295 

Varji: 

Erratum: il-verżjonijiet lingwistiċi kollha 

Ir-rapport ġie riferut lura lill-kumitat kompetenti waqt is-seduta plenarja tas-27 t'Ottubru 2015 

(Artikolu 61(2) tar-Regoli ta' Proċedura). 

L-emenda 41 tissostitwixxi l-emendi adottati waqt din is-seduta. 
 

 

8. Ftehim bejn l-Europol u ċ-Ċina dwar Kooperazzjoni Strateġika * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0265/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: abbozz tal-Kunsill  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni 

leġiżlattiva 

VSI + 460, 126, 90 

 

 

 

9. Il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020 

Rapport: Norbert Neuser (A8-0263/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 28 § 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 

Premessa X § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 489, 146, 37 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

Premessa X 

l-ewwel parti "billi l-inklużjoni tal-FEŻ fil-baġit tippermetti skrutinju demokratiku, ittejjeb il-

viżibbiltà u żżid it-trasparenza fl-użu tal-fondi għall-iżvilupp tal-UE; billi, min-naħa 

l-oħra, in-natura pluriennali tal-ipprogrammar tal-FEŻ tippermetti prevedibilità tar-

riżorsi filwaqt li l-inklużjoni fil-baġit jista' jwassal għal tnaqqis tal-fondi għall-

iżvilupp għall-pajjiżi AKP favur prijoritajiet oħra tal-politika esterna u jista' jitqies li 

jdgħajjef is-sħubija privileġġjata bejn l-UE u l-AKP; billi l-inklużjoni tal-FEŻ fil-

baġit jista' wkoll jikkomprometti l-finanzjament tal-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika, u ta' 

inizjattivi oħra importanti bħall-Fond Fiduċjarju għall-Afrika," 

it-tieni parti sakemm ma jitwaqqafx strument dedikat għall-finanzjament tal-ispejjeż ta' sigurtà 

marbuta mal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "i)" u "ii) soluzzjoni permanenti u separata għall-

finanzjament mill-UE tal-ispejjeż tas-sigurtà li huma marbuta mal-kooperazzjoni 

għall-iżvilupp u f'koerenza magħha;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 27 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-11-il FEŻ huwa s-sors prinċipali ta' finanzjament għall-Faċilità għall-

Paċi fl-Afrika (FPA), minkejja l-fatt li din kellha tkun soluzzjoni proviżorja meta l-

FPA ġiet stabbilita fl-2003;" 

it-tieni parti "jitlob il-ħolqien ta' strument dedikat għall-finanzjament tal-ispejjeż tas-sigurtà 

marbuta mal-kooperazzjoni għall-iżvilupp;" 

 
§ 28 

l-ewwel parti "Josserva l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju 2016 dwar it-twaqqif ta' 

qafas ta' sħubija ġdid ma' pajjiżi terzi skont l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni; 

josserva li l-baġit tal-UE u l-kontribuzzjoni tal-FEŻ għall-pakkett ta' EUR 8 biljun 

huwa kompost esklużivament mill-għajnuna li diġà kienet ippjanata;" 

it-tieni parti "jagħmel appell biex l-għajnuna għall-iżvilupp lill-benefiċjarji ma tkunx 

kompromessa u biex l-inizjattivi relatati mal-migrazzjoni jkunu ffinanzjati permezz 

ta' approprjazzjonijiet ġodda;" 

 
§ 30 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "legalment vinkolanti" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


