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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. Proċedimenti ta' insolvenza u prattikanti fl-insolvenza ***I 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0324/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 624, 30, 32 

 

 

2. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE/Użbekistan u l-kummerċ bilaterali fit-

tessuti  *** 

Rakkomandazzjoni: Maria Arena (A8-0332/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 564, 100, 41 

 

 

 

3. Il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni KE-Użbekistan u l-kummerċ bilaterali tat-

tessuti (riżoluzzjoni) 

Rapport: Maria Arena (A8-0330/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 567, 68, 69 

 

 

4. Ftehim ta' Kummerċ UE-Kolombja u Perù (adeżjoni tal-Ekwador) *** 

Rakkomandazzjoni: Helmut Scholz (A8-0362/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 544, 114, 44 
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5. Ftehim UE-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak *** 

Rakkomandazzjoni: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 670, 28, 7 

 

 

 

6. Ftehim UE-Norveġja dwar aċċess reċiproku għas-sajd fi Skagerrak (riżoluzzjoni) 

Rapport: Jørn Dohrmann (A8-0320/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 638, 10, 49 

 

 

7. Ftehim dwar Kooperazzjoni Operattiva u Strateġika bejn il-Georgia u l-Europol * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0343/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 544, 99, 66 

 

 

8. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - 

EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive - Spanja 

Rapport: Esteban González Pons (A8-0379/2016) (maġġoranza kwalifikata meħtieġa u 3/5 mill-voti 

mitfugħa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 18 4 GUE/NGL VSI - 294, 395, 13 

5 GUE/NGL VSI - 275, 414, 15 

Wara l-premessa F 1 GUE/NGL  -  

2 GUE/NGL  -  

3 GUE/NGL  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 613, 82, 12 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 4, 5 
 

 

9. Normalizzazzjoni tal-kontijiet ta' intrapriżi tal-ferrovija ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Merja Kyllönen (A8-0368/2016) (maġġoranza kkwalifikata 
meħtieġa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1 ENF VSI - 69, 629, 8 

Pożizzjoni tal-Kunsill iddikjarata approvata 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 1 
 

 

 

10. Is-servizzi tat-trasport ferrovjarju domestiku tal-passiġġieri ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Wim van de Camp (A8-0373/2016) (maġġoranza kkwalifikata 
meħtieġa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1= 

2= 

3= 

8= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VSI - 330, 354, 23 

Artikolu 4, wara l-§ 4 4 S&D VSI - 333, 349, 24 

Artikolu 4, § 6 9 GUE/NGL VSI - 150, 530, 25 

Artikolu 8, wara l-§ 2 10 GUE/NGL VSI - 128, 530, 48 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa 7 5 GUE/NGL VSI - 127, 525, 47 

Premessa 13 6 GUE/NGL VSI - 151, 515, 29 

Premessa 14 7 GUE/NGL VSI - 159, 517, 29 

Pożizzjoni tal-Kunsill iddikjarata approvata 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 

S&D: emenda 4 

Verts/ALE: emenda 1, 2, 3, 8 

GUE/NGL: emendi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

ENF: emenda 3 
 

 

 

11. Żona ferrovjarja unika Ewropea ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016) (maġġoranza kkwalifikata 

meħtieġa) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta ta' rifjut tal-

pożizzjoni tal-Kunsill 

1= 

2= 

3= 

4= 

EFDD 

Verts/ALE 

ENF 

GUE/NGL 

VSI - 250, 459, 1 

Artikolu 1, wara l-§ 2 5 GUE/NGL VSI - 161, 485, 49 

Artikolu 11, wara l-§ 2 6 GUE/NGL VSI - 168, 524, 9 

Wara l-Artikolu 11 7EmT GUE/NGL VSI - 191, 495, 22 

8EmT GUE/NGL VSI - 189, 493, 25 

Artikolu 56, § 3, wara 

s-sub§ 1 

9 GUE/NGL VSI - 183, 487, 28 

Artikolu 56, wara l-§ 3 10 GUE/NGL VSI - 247, 454, 6 

Artikolu 56, wara l-

§ 12 

11 GUE/NGL VSI - 166, 506, 34 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Artikolu 63, § 1, 

sub§ 2 

12EmT GUE/NGL  -  

Artikolu 63, § 1, 

sub§ 3 

13EmT GUE/NGL  -  

Pożizzjoni tal-Kunsill iddikjarata approvata 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 1 

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

GUE/NGL: emendi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ENF: emenda 3 
 

 

12. L-aċċess għas-suq ta' servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet 

***I 

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

It-test kollu 157 kumitat  +  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 546, 140, 22 

 

Varji 

Ir-rapport ġie riferut lura għand il-kumitat waqt is-seduta tat-8 ta' Marzu 2016 (Artikolu 61(2) tar-

Regoli ta' Proċedura). 

L-emenda 157 tissostitwixxi l-emendi adottati waqt din is-seduta. 
 

 

13. Ħatra ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Juhan Parts 

Rapport: Bart Staes (A8-0375/2016) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 182(1) tar-Regoli ta' Proċedura)) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: ħatra ta' 

Juhan Parts 

 + 488, 133, 88 
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14. Programm ta' Riċerka tal-Fond għar-Riċerka dwar il-Faħam u l-Azzar * 

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0358/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - vot 

kollettiv 

1-5 

7-10 

kumitat  +  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 3, § 1, 

sottopunt g 

16EmT Verts/ALE VE + 349, 343, 13 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 3, § 2, wara 

s-sottopunt f 

24 S&D VSI - 261, 408, 43 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 4, titolu u 

§ 1 

21 S&D VSI - 279, 372, 58 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 4, § 1, wara 

l-punt i 

25 S&D VSI - 264, 398, 44 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 4, §§ 2 u 3 

17 Verts/ALE  -  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 8 

introduzzjoni 

20 Verts/ALE VE + 353, 346, 7 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 8, § 1, wara 

l-punt j 

22 S&D VSI - 326, 345, 37 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 21, punt b 

26 GUE/NGL Vmaq   

1 -  

2 -  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 21, wara l-

punt i 

6 kumitat Vmaq   

1/VSI + 666, 17, 27 

2/VSI - 315, 322, 65 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 22, § 3 

11 Verts/ALE  -  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 24, § 2, 

sub§ 1 

13 Verts/ALE  -  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 24, § 3, 

sub§ 1 

12 Verts/ALE  -  

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 24, § 3, 

sub§ 2 

14 Verts/ALE VE - 302, 393, 11 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Artikolu 24, wara l-

§ 3 

15 Verts/ALE VE + 403, 302, 5 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Anness, tabella 1 

18 Verts/ALE VSI - 299, 360, 50 

Deċiżjoni 2008/376/K

E Anness, tabella 2 

19 Verts/ALE VSI - 291, 359, 48 

Wara l-premessa 1 23 S&D VSI - 260, 413, 20 

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni leġiżlattiva VSI + 562, 103, 45 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: emendi 21, 22, 23, 24, 25 

Verts/ALE: emendi 6, 18, 19, 21 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

emenda 6 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi miżuri ta' appoġġ addizzjonali biex tiġi żgurata 

l-kontinwità tagħhom u l-vijabbiltà fit-tul" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
emenda 26 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-vijabbiltà fit-tul" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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15. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-

politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (2015) 

Rapport: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 10 1 + minn 

40 Membru 

VSI - 261, 388, 58 

§ 35 § test oriġinali VSI + 464, 212, 23 

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 686, 16, 3 

2/VSI + 510, 176, 19 

§ 40 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 386, 239, 84 

§ 44 § test oriġinali Vsep +  

§ 45 § test oriġinali Vsep +  

§ 50 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 52 § test oriġinali Vsep +  

§ 55 § test oriġinali Vsep -  

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 364, 326, 11 

§ 58 § test oriġinali Vsep +  

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 64 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 78 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 87 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 89 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 96 § test oriġinali Vsep +  

§ 98 § test oriġinali Vsep -  

§ 104 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 108 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 109 § test oriġinali Vsep +  

§ 117 § test oriġinali Vsep +  

§ 119 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 124 § test oriġinali Vsep +  

§ 126 § test oriġinali Vsep +  

§ 129 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 136 § test oriġinali Vsep +  

§ 140 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 141 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 148 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 626, 33, 45 

2/VSI + 382, 281, 31 

Premessa U § test oriġinali Vsep +  

Premessa AG § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa AM § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 337, 356, 15 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 463, 115, 113 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: §§ 35, 36 

PPE: §§ 40 (it-tieni parti), 148, emenda 1 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: § 55 

PPE: §§ 63, 96, 124, 126 

S&D: §§ 55, 56, 98, 148 

ENF: §§ 44, 45, 52, 58, 60, 63, 109, 117, 136, premessa U 

ALDE: §§ 98, 140 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 36 

l-ewwel parti "Jenfasizza li t-traffikar tal-migranti huwa marbut mat-traffikar tal-bnedmin u 

jikkostitwixxi ksur gravi tad-drittijiet tal-Bniedem;" 

it-tieni parti "jirrimarka li missjonijiet tal-PSDK bħall-Forza Navali tal-Unjoni Ewropea - 

Operazzjoni militari Sophia fin-Nofsinhar tal-Mediterran Ċentrali  

(EUNAVFOR MED) huma mezzi effettivi kif jiġi indirizzat it-traffikar tal-migranti; 

jistieden lill-Unjoni tkompli u tintensifika dawn it-tip ta' operazzjonijiet;" 

 
§ 56 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "sabiex tiżdied l-effiċjenza tar-riammissjonijiet u sabiex 

tiġi żgurata l-koerenza tar-ritorni fil-livell Ewropew, se jkun meħtieġ li jiġu adottati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 



P8_PV(2016)12-14(VOT)_MT.docx 13 PE 596.793 

§ 64 

l-ewwel parti "speċifiċi ta' deradikalizzazzjoni u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 87 

l-ewwel parti "Itenni li jeħtieġ li tingħata attenzjoni lill-karatteristiċi speċjali tal-SMEs, li joperaw 

prinċipalment fil-livell lokali jew reġjonali f'setturi partikolari; iqis li huwa 

essenzjali, għalhekk, li l-politiki tal-Unjoni dwar ir-responsabilità soċjali tal-

kumpaniji, inklużi l-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar ir-responsabilità soċjali tal-

kumpaniji, jikkunsidraw sewwa l-ħtiġijiet essenzjali tal-SMEs," 

it-tieni parti "bi qbil mal-prinċipju "aħseb l-ewwel fiż-żgħir", u jirrikonoxxu l-approċċ informali 

u intuwittiv tal-SMEs fil-konfront tar-responsabilità soċjali tal-kumpaniji; jesprimi l-

oppożizzjoni tiegħu għal kull miżura li tista' tikkawża piżijiet amministrattivi jew 

finanzjarji addizzjonali għall-SMEs; filwaqt li juri l-appoġġ tiegħu favur miżuri li 

jħallu lill-SMEs jieħdu azzjonijiet konġunti;" 

 
§ 140 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "biex tħejji regoli vinkolanti internazzjonali ġodda 

maħsuba biex jadattaw mill-ġdid id-dritt umanitarju internazzjonali għar-realtà l-

ġdida ta' gwerer," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

PPE: 

§ 6 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "(bi strateġiji għad-Drittijiet tal-Bniedem għall-

promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet ta' persuni LGBTI kruċjali għal dan l-

għan)" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 40 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jikkundanna l-fatt li s-siġġijiet fuq l-UNHRC spiss 

huma okkupati minn pajjiżi b'rekord ipprovat ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, 

u jistieden lill-Istati Membri tal-UE jippubbliċizzaw il-votazzjoni tagħhom fi ħdan l-

UNHRC;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 89 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u li jikkundizzjonaw il-konklużjoni ta' tali bħala 

karatteristika fundamentali tal-ftehim" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 104 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi", 

"inklużi aborti sikuri" u "u aborti sikuri" 

it-tieni parti "u l-protezzjoni tad-drittijiet sesswali u riproduttivi", 

it-tielet parti "inklużi aborti sikuri" u "u aborti sikuri" 

 
§ 141 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jistieden lill-Istati Membri jikkunsidraw li jaċċettaw 

priġunieri ta' Gwantanamo fl-UE;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa AG 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi l-persuni LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

S&D: 

§ 129 

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

it-tieni parti dan il-kliem 

 

ENF: 

§ 51 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu 

sabiex jiġu ffaċilitati kemm il-ġestjoni strutturata tal-flussi ta' migrazzjoni, kif ukoll 

azzjoni biex jiġu indirizzati l-kawżi sottostanti ta' emigrazzjoni; jenfasizza li huwa 

essenzjali li jiġu miġġielda l-gruppi involuti fit-traffikar tal-migranti;" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-UE għandha tħeġġeġ lill-pajjiżi kkonċernati biex jiffirmaw il-

Protokoll ta' Palermo kontra t-traffikar tal-migranti; ifakkar l-impenji miftiehma fis-

Summit tal-Belt Valletta;" 

 
§ 78 

l-ewwel parti "Jinsab imħasseb dwar kwalunkwe attentat ta' użu ta' fondi li huma allokati għall-

azzjoni dwar il-ġlieda kontra l-faqar u t-trawwim tal-iżvilupp – li tagħti wkoll effett 

prattiku lill-politiki li l-għan aħħari tagħhom huwa li jiġu rrispettati d-drittijiet tal-

bniedem – għal skopijiet li mhumiex relatati mal-iżvilupp; jenfasizza li l-għajnuna 

għall-iżvilupp għandha l-għan li telimina l-faqar, u mhux biss issir strument maħsub 

biex jikkontrolla l-migrazzjoni, u jfakkar l-importanza tal-Għan ta' Żvilupp 

Sostenibbli 16 dwar il-paċi, il-ġustizzja u istituzzjonijiet b'saħħithom għal titjib fid-

drittijiet tal-bniedem u fil-governanza demokratika effettiva; jemmen li sabiex tiġi 

żgurata t-trasparenza tal-għajnuna tal-UE u r-responsabilità tal-pajjiżi benefiċjarji, 

għandha tiġi introdotta klawżola kontra l-korruzzjoni fil-programmi kollha ta' 

żvilupp, u li l-konsolidazzjoni tal-istat tad-dritt, il-governanza tajba, il-kapaċitajiet 

istituzzjonali u l-użu tal-appoġġ baġitarju, il-parteċipazzjoni u t-teħid ta' deċiżjonijiet 

b'mod demokratiku u rappreżentattiv, l-istabilità, il-ġustizzja soċjali, u tkabbir 

inklużiv u sostenibbli, u ridistribuzzjoni ġusta tal-ġid;" 

it-tieni parti "iwissi kontra l-populiżmu, l-estremiżmu u l-abbużi kostituzzjonali li 

jilleġittimizzaw il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;" 
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ALDE: 

§ 119 

l-ewwel parti "Huwa mħasseb ħafna li t-theddida li qed tikber malajr ta' reżistenza għall-

anitmikrobiċi (AMR) mistennija ssir l-akbar kawża ta' mewt fid-dinja, li 

tivvittimizza partikolarment lill-persuni vulnerabbli u lill-persuni dgħajfa f'pajjiżi li 

qed jiżviluppaw; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa mingħajr dewmien strateġija 

verament effettiva għas-saħħa pubblika" 

it-tieni parti li tinkludi dan li ġej:– l-identifikazzjoni tal-kawżi tal-mard, id-dijanjożi u l-metodi ta' 

distribuzzjoni ta' batterji reżistenti permezz tat-turiżmu u l-kummerċ,– l-

identifikazzjoni ta' azzjonijiet ottimali internazzjonali, nazzjonali u reġjonali ta' 

reazzjoni għal emerġenza b'segwitu għal "tifqigħa" ta' batterji mingħajr trażżin, u t-

tħejjija integrata u kkoordinata ta' tali azzjonijiet,– l-iżvilupp tal-iktar regolamenti 

b'saħħithom orjentati lejn il-volum dwar l-użu tal-antibijotiċi fir-reġjuni kollha tad-

dinja, flimkien ma' miżuri ta' infurzar xierqa u effettivi;– l-iżvilupp u l-

implimentazzjoni tal-ikbar programm ta' informazzjoni dwar it-theddida tal-AMR 

bl-użu tar-riżorsi kollha u, b'mod partikolari, tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali 

kollha;"  

 

 
premessa AM 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-aktar drittijiet tal-bniedem bażiċi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

PPE, ENF: 

§ 50 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-fatt li kunflitti, gwerer, fallimenti tal-governanza u n-nuqqas ta' rispett 

għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija huma l-kawżi prinċipali għall-

migrazzjoni u l-ispostament;" 

it-tieni parti "jenfasizza li aċċess sħiħ, liberu u ta' kwalità għall-edukazzjoni u għas-servizzi ta' 

kura tas-saħħa, inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, kif ukoll l-aċċess 

għas-suq tax-xogħol, u għal akkomodazzjoni li tissodisfa l-ħtiġijiet tar-refuġjati, 

għandhom jiġu pprovduti mill-pajjiżi ospitanti; jenfasizza li r-rieda tal-migranti u 

tar-refuġjati li jintegraw ruħhom, flimkien ma' politiki ta' protezzjoni soċjali xierqa, 

huma essenzjali għall-integrazzjoni; jistieden lill-UE żżid l-isforzi biex tappoġġa l-

Libanu u l-Ġordan, li qed jipprovdu kenn għal numru bla preċedent ta' refuġjati, li 

sikwit iħabbtu wiċċhom ma' diversi theddidiet;" apparti l-kliem: "u d-drittijiet" 

it-tielet parti "u d-drittijiet" 

 
§ 61 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw u jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett komuni 

dwar l-ażil li l-UE adottat u l-leġiżlazzjoni komuni dwar il-migrazzjoni, 

partikolarment biex jitħarsu l-persuni vulnerabbli li jfittxu l-asil bħalma huma t-tfal, 

in-nisa, l-anzjani u l-persuni LGBTI, kontra l-vjolenza u d-diskriminazzjoni waqt il-

proċess tal-asil, u biex jipprovdu taħriġ xieraq għall-Istati Membri li jippermettu 

rikors xieraq u raġonevoli; jappella lill-Istati Membri biex jieħdu sehem fil-

programmi ta' risistemazzjoni, li jagħti aċċess għal riunifikazzjoni tal-familja u l-

għoti ta' viżi umanitarji;" apparti l-kliem: "u l-persuni LGBTI" 

it-tieni parti "u l-persuni LGBTI" 

it-tielet parti "jenfasizza l-importanza li jiġu indirizzati l-ostakoli amministrattivi u politiċi għall-

implimentazzjoni rapida tal-impenji ta' rilokazzjoni; jifhem li għandu jitwettaq ir-

ritorn sikur għal dawk li, wara valutazzjoni individwali tal-applikazzjoni tagħhom 

għall-asil, mhumiex eliġibbli għal protezzjoni fl-Unjoni;" 
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§ 108 

l-ewwel parti "Jilqa' l-adozzjoni, u jappoġġa l-implimentazzjoni, tar-riżoluzzjoni 2242 reċenti tal-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li tpoġġi lin-nisa bħala komponent ċentrali f'kull sforz 

biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, u jappella għal aktar sforzi biex jiġu integrati l-

aġendi dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà fid-dimensjonijiet differenti kollha taż-

żamma tal-paċi; jisħaq dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni ugwali, sħiħa u attiva 

tan-nisa fil-prevenzjoni u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u fin-negozjati ta' paċi kif ukoll 

fil-proċess tal-konsolidament tal-paċi;" 

it-tieni parti jirrakkomanda li tiġi introdotta sistema ta' kwoti sabiex jiġi pprovdut mezz ta' 

promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-livelli politiċi kollha;" 

 
§ 148 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-Insara huma l-aktar grupp reliġjuż ffastidjat u 

intimidat f'pajjiżi madwar id-dinja, inkluż fl-Ewropa, fejn refuġjati Nsara 

regolarment jsofru persekuzzjoni reliġjuża motivata, u li" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

PPE, ALDE: 

§ 108 

l-ewwel parti "Jilqa' l-adozzjoni, u jappoġġa l-implimentazzjoni, tar-riżoluzzjoni 2242 reċenti tal-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU li tpoġġi lin-nisa bħala komponent ċentrali f'kull sforz 

biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, u jappella għal aktar sforzi biex jiġu integrati l-

aġendi dwar in-nisa, il-paċi u s-sigurtà fid-dimensjonijiet differenti kollha taż-

żamma tal-paċi; jisħaq dwar l-importanza tal-parteċipazzjoni ugwali, sħiħa u attiva 

tan-nisa fil-prevenzjoni u fir-riżoluzzjoni tal-kunflitti u fin-negozjati ta' paċi kif ukoll 

fil-proċess tal-konsolidament tal-paċi;" 

it-tieni parti jirrakkomanda li tiġi introdotta sistema ta' kwoti sabiex jiġi pprovdut mezz ta' 

promozzjoni tal-parteċipazzjoni tan-nisa fil-livelli politiċi kollha;" 

 

Verts/ALE, ALDE: 

§ 148 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-Insara huma l-aktar grupp reliġjuż ffastidjat u 

intimidat f'pajjiżi madwar id-dinja, inkluż fl-Ewropa, fejn refuġjati Nsara 

regolarment jsofru persekuzzjoni reliġjuża motivata, u li" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

16. Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni 

Rapport: Elmar Brok (A8-0360/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 14 GUE/NGL VSI - 69, 616, 15 

§ test oriġinali VSI + 498, 98, 111 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 § test oriġinali VSI + 450, 184, 70 

§ 7 § test oriġinali VSI + 514, 140, 48 

§ 10 § test oriġinali VSI + 559, 120, 27 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 593, 66, 50 

2 +  

§ 14 § test oriġinali VSI + 508, 127, 70 

§ 17 15 GUE/NGL VSI - 127, 558, 20 

§ test oriġinali VSI + 544, 142, 19 

§ 18 § test oriġinali VSI + 479, 140, 76 

§ 19 16EmT GUE/NGL VSI - 195, 495, 12 

1 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 432, 255, 18 

2/VSI + 407, 261, 26 

3/VSI + 505, 169, 17 

§ 20 17EmT GUE/NGL VSI - 136, 503, 68 

2 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 473, 188, 44 

2/VSI + 438, 235, 23 

§ 23 3 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 25 5 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali VSI + 422, 262, 22 

§ 27 18EmT GUE/NGL VSI - 194, 437, 76 

7 Verts/ALE  -  

§ test oriġinali VSI + 389, 248, 69 

Wara l-§ 27 19 GUE/NGL VSI - 116, 529, 53 

Wara l-§ 28 9 Verts/ALE  +  

§ 30 § test oriġinali VSI + 489, 135, 73 

§ 33 § test oriġinali Vsep +  

§ 34 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § test oriġinali Vsep +  

§ 47 11 Verts/ALE  -  

§ 51 § test oriġinali VSI + 520, 133, 51 

§ 62 § test oriġinali VSI + 484, 172, 41 

§ 64 § test oriġinali VSI + 480, 162, 51 

Wara l-§ 65 13 Verts/ALE  -  

Konsiderazzjoni 7 § test oriġinali Vsep +  

Konsiderazzjoni 10 § test oriġinali Vsep +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 349, 327, 28 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa E § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 433, 174, 93 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: §§ 1, 7, 10, 12 (l-ewwel parti), 17, 18, 19, 20, 25, 27, 51, 62, 64 

GUE/NGL: emendi 14, 15, 16, 17, 18, 19 u § 3, 14, 30 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

S&D: § 27 

EFDD: Premessa E 

Verts/ALE: §§ 20, 30 

ENF: §§ 10, 33, 35, Konsiderazzjonijiet 7, 10, Premessa E 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 12 

l-ewwel parti "Jenfasizza kif il-kriżijiet reċenti urew il-limiti tan-Nazzjonijiet Uniti; jistieden lill-

UE u lill-Istati Membri tagħha biex jagħmlu kull ma jistgħu biex jippruvaw 

jirriformaw il-Kunsill tas-Sigurtà," 

it-tieni parti "b'mod partikolari bil-ħsieb li titneħħa veto fir-rigward tal-atroċitajiet tal-massa;" 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Jiddispjaċih li l-eżerċizzji impenjattivi komprensivi li rriżultaw mill-Kunsill 

Affarijiet Barranin ta' Novembru 2013 u l-Kunsilli Ewropej tal-2013 u l-2015 

għadhom ma ġewx implimentati bis-sħiħ mill-Kummissjoni, is-SEAE, l-Aġenzija 

Ewropea għad-Difiża u l-Istati Membri; jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissarju 

għas-Suq Intern, l-Industrija, l-Intraprenditorija u l-SMEs jippreżentaw valutazzjoni 

tal-implimentazzjoni ta' deċiżjonijiet preċedenti lill-Parlament qabel ma 

jissuġġerixxu kompiti ġodda; jilqa' l-ħidma li għaddejja bħalissa dwar il-Pjan ta' 

Azzjoni Ewropew għad-Difiża u l-isforzi tal-Kummissjoni biex timmassimizza l-

kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża," 

it-tieni parti "inkluż permezz ta' inċentivi f'oqsma bħal dawk tas-suq intern, l-akkwist pubbliku, 

ir-riċerka, it-trasport, l-ispazju, iċ-ċibernetika, l-enerġija u l-politiki industrijali; 

jinnota l-proposta tal-President Franċiż għal Fond Ewropew għas-Sigurtà u d-Difiża 

u jappoġġa l-iżvilupp ta' kunċetti ġodda u innovattivi ta' finanzjament u ta' 

investiment, inkluż permezz tal-Bank Ewropew għall-Investiment u sħubiji pubbliċi 

u privati;" 

 

S&D: 

§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-ħolqien ta' kwartieri ġenerali permanenti ċivili u 

militari, b'Kapaċità Militari ta' Ppjanar u ta' Kondotta (MPCC) u Kapaċità Ċivili ta' 

Ppjanar u Kondotta (CPCC) daqstant ieħor importanti, li jsaħħu l-ippjanar strateġiku 

u operazzjonali tul iċ-ċiklu kollu tal-ippjanar, itejbu l-koperazzjoni ċivili-militari kif 

ukoll il-kapaċità tal-UE li tirreaġixxi malajr għall-kriżijiet;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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Premessa C 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fluss enormi ta' rifuġjati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

Verts/ALE, ENF: 

§ 19 

l-ewwel parti "Jinsab konvint li, fid-dawl ta' baġit tal-UE li diġà huwa sottofinanzjat, hemm bżonn 

ta' sforzi addizzjonali għal operazzjonijiet, spejjeż amministrattivi, azzjonijiet 

preparatorji u proġetti pilota fil-qafas tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni, 

finanzjament addizzjonali mill-Istati Membri, kif ukoll sforzi biex jissaħħu s-

sinerġiji; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jaħtfu l-opportunità tar-

reviżjoni attwali/rieżami tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) sabiex jindirizzaw 

il-ħtiġijiet baġitarji tal-isfidi globali dejjem jikbru għas-sigurtà; jistieden lill-Istati 

Membri jżidu l-infiq tad-difiża tagħhom sabiex jilħqu l-miri tal-kapaċità tan-NATO, 

li jirrikjedu livell minimu ta' nfiq għad-difiża ta' tnejn fil-mija tal-PDG;" apparti l-

kliem: "finanzjament addizzjonali mill-Istati" 

it-tieni parti "finanzjament addizzjonali mill-Istati" 

it-tielet parti "jenfasizza li koordinament aħjar u inqas duplikazzjoni bejn l-attivitajiet tal-UE u 

tal-Istati Membri għandhom jippermettu ffrankar u allokazzjoni mill-ġdid ta' fondi;" 

 
§ 34 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li wasal iż-żmien li tiġi definita strateġija ġdida u aktar realistika 

għar-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja, ibbażata fuq deterrenza kredibbli iżda wkoll 

fuq djalogu f'oqsma ta' interess komuni, bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, in-

nonproliferazzjoni u l-kummerċ; jissottolinja fl-istess ħin l-importanza ta' 

investiment akbar fil-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili Russa u fl-appoġġ għalihom, 

biex tissaħħaħ il-bażi fit-tul tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja;" 

it-tieni parti "jenfasizza li s-sanzjonijiet kienu meħtieġa b'reazzjoni għall-aggressjoni Russa fl-

Ukrajna, u kienu mezz effettiv biex jiskoraġġixxu aktar aggressjoni; ifakkar li s-

sospensjoni tas-sanzjonijiet relatati tiddependi mill-implimentazzjoni sħiħa tal-

ftehimiet ta' Minsk; jappoġġa bis-sħiħ l-adozzjoni ta' miżuri restrittivi tal-UE kontra 

individwi u entitajiet fir-Russja b'reazzjoni għall-annessjoni illegali tal-Krimea u d-

destabbilizzazzjoni intenzjonata tal-Ukrajna, u jinsisti li l-UE għandha tibqa' miftuħa 

għall-possibbiltà ta' aktar sanzjonijiet gradwali, b'mod partikolari kontra prodotti ta' 

teknoloġija għolja taż-żejt u l-gass, u fis-setturi tal-IT u tal-armi, jekk ir-Russja 

tkompli tikser id-dritt internazzjonali;" 
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it-tielet parti jemmen li huwa fl-interess komuni tal-UE u tar-Russja li jiksbu relazzjoni aħjar 

bejniethom, dment li jiġi applikat id-dritt internazzjonali;" 

 

EFDD, ENF: 

§ 34 

l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li wasal iż-żmien li tiġi definita strateġija ġdida u aktar realistika 

għar-relazzjonijiet tal-UE mar-Russja, ibbażata fuq deterrenza kredibbli iżda wkoll 

fuq djalogu f'oqsma ta' interess komuni, bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, in-

nonproliferazzjoni u l-kummerċ; jissottolinja fl-istess ħin l-importanza ta' 

investiment akbar fil-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili Russa u fl-appoġġ għalihom, 

biex tissaħħaħ il-bażi fit-tul tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja;" 

it-tieni parti "jenfasizza li s-sanzjonijiet kienu meħtieġa b'reazzjoni għall-aggressjoni Russa fl-

Ukrajna, u kienu mezz effettiv biex jiskoraġġixxu aktar aggressjoni; ifakkar li s-

sospensjoni tas-sanzjonijiet relatati tiddependi mill-implimentazzjoni sħiħa tal-

ftehimiet ta' Minsk; jappoġġa bis-sħiħ l-adozzjoni ta' miżuri restrittivi tal-UE kontra 

individwi u entitajiet fir-Russja b'reazzjoni għall-annessjoni illegali tal-Krimea u d-

destabbilizzazzjoni intenzjonata tal-Ukrajna, u jinsisti li l-UE għandha tibqa' miftuħa 

għall-possibbiltà ta' aktar sanzjonijiet gradwali, b'mod partikolari kontra prodotti ta' 

teknoloġija għolja taż-żejt u l-gass, u fis-setturi tal-IT u tal-armi, jekk ir-Russja 

tkompli tikser id-dritt internazzjonali;" 

it-tielet parti jemmen li huwa fl-interess komuni tal-UE u tar-Russja li jiksbu relazzjoni aħjar 

bejniethom, dment li jiġi applikat id-dritt internazzjonali;" 
 

Varji 

Il-Grupp Verts/ALE rtira l-emendi 4, 6, 8, 10 u 12 tiegħu. 
 

 

17. Għodod tal-PAK biex titnaqqas il-volatilità tal-prezzijiet fis-swieq agrikoli 

Rapport: Angélique Delahaye (A8-0339/2016) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 15 § test oriġinali Vsep +  

§ 25 1 rapporteur  +  

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-§ 26 2 rapporteur  +  

§ 31 § test oriġinali Vsep +  

§ 34 § test oriġinali Vsep +  

§ 37 § test oriġinali Vsep +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 49 § test oriġinali Vsep +  

§ 59 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 62 § test oriġinali Vsep +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

Premessa B § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa F § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa G § test oriġinali VSI + 647, 9, 36 

Premessa K § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

3 +  

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 445, 148, 89 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: Premessa G 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: §§ 34, 37, 39 

ECR: §§ 25, 31, 49, 62 

Verts/ALE: §§ 4, 15, 34, 63 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

Premessa B 

l-ewwel parti "billi l-agrikoltura trid tilqa' l-isfida ewlenija tat-tkabbir fil-popolazzjoni dinjija," 

it-tieni parti "filwaqt li parti kbira tal-popolazzjoni dinjija għadha nieqsa mill-ikel, u billi l-

volatilità tas-swieq agrikoli b’rabta ma’ varjazzjonijiet fil-produzzjoni u żbilanċi 

bejn il-provvista u d-domanda ser ikomplu jikbru;" 

 
Premessa F 

l-ewwel parti "billi kull reġjun fid-dinja għandu l-mudelli ta’ produzzjoni tiegħu, kif ukoll miżuri 

differenti fir-rigward tal-ambjent u l-benessri tal-annimali, li jista’ jkollhom 

implikazzjonijiet serji għall-prezzijiet tal-produzzjoni;" 

it-tieni parti "u billi l-bdiewa Ewropej għandhom ikunu jistgħu jikkompetu fis-suq dinji;" 

 

ECR: 

§ 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-globalizzazzjoni u s-sofistikazzjoni tas-swieq 

agrikoli" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "konsiderevoli ħafna, u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 59 

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

it-tieni parti din il-kelma 
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Premessa K 

l-ewwel parti "billi s-swieq agrikoli, bħala l-punt ta' lqugħ bejn il-provvista u d-domanda, huma 

intrinsikament instabbli, u billi l-preżenza ta' atturi finanzjarji għandha t-tendenza li 

ssaħħaħ din l-instabilità, u l-elastiċità limitata tad-domanda globali għall-ikel u l-

provvista tal-prodotti agrikoli jikkontribwixxu għal żieda fl-effett ta' żbilanċi reali 

jew ipperċepiti fuq il-parteċipanti fis-suq" apparti l-kliem: "u billi l-preżenza ta' 

atturi finanzjarji għandha t-tendenza li ssaħħaħ din l-instabilità" 

it-tieni parti "u billi l-preżenza ta' atturi finanzjarji għandha t-tendenza li ssaħħaħ din l-instabilità" 

it-tielet parti "b'impatt xi kultant xokkanti fuq il-prezzijiet tal-prodotti agrikoli;" 

 
Premessa L 

l-ewwel parti "billi l-finanzjalizzazzjoni tal-ekonomija dinjija u l-ispekulazzjoni li takkumpanjaha 

jista' jkollhom impatt fuq is-swieq agrikoli u jistgħu jikkontribwixxu biex iżidu l-

iżbilanċ tagħhom u l-volatilità tal-prezzijiet," 

it-tieni parti b'materja prima agrikola li qed tintuża biss bħala assi finanzjarji; kif ġie enfasizzat 

mill-irvellijiet tal-ġuħ terribbli fl-2008, dan il-finanzjament eċċessiv jista’ jkun 

devastanti u etikament kundannabbli jekk jhedded is-sigurtà tal-ikel tal-ifqar nies u 

dawk mingħajr ikel tal-pjaneta;" 

 

Verts/ALE: 

§ 12 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bit-theddida ta'" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 39 

l-ewwel parti "Jistieden ukoll lill-Kummissjoni tieħu inizjattivi billi toffri inċentivi biex jiġu 

stabbiliti dawn il-fondi" 

it-tieni parti "filwaqt li tiggarantixxi li kwalunkwe skema ta' mmaniġġjar tar-riskju għandha 

tikkonforma mas-sistemi ta' assigurazzjoni adottati fil-livell nazzjonali mill-Istati 

Membri, u fejn meħtieġ tikkompletahom;" 
 


