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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. Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marine Le Pen 

Rapport: Sajjad Karim (A8-0223/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika  +  

 

2. Il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-media fl-Ażerbajġan 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0414/2017, B8-0415/2017, B8-0416/2017, B8-0417/2017, B8-

0418/2017, B8-0420/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0414/2017 

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

§ 8  test oriġinali  + modifikata 

oralment 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0414/2017  ECR  ↓  

B8-0415/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0416/2017  S&D  ↓  

B8-0417/2017  ALDE  ↓  

B8-0418/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0420/2017  PPE  ↓  

 

Varji 

Heidi Hautala pproponiet l-emenda orali li ġejja għall-paragrafu 8: 

 

8.  Jitlob investigazzjoni immedjata, sħiħa, trasparenti, kredibbli u imparzjali dwar il-mewt tal-

blogger u attivista Ażerbajġani Mehman Galandarov fit-28 ta' April 2017 meta kien jinsab fil-

kustodja tal-awtoritajiet tal-Ażerbajġan; 

 

3. Il-Pakistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem 

u l-piena tal-mewt 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0419/2017, B8-0421/2017, B8-0422/2017, B8-0423/2017, B8-
0427/2017, B8-0429/2017 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0419/2017 

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

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § test oriġinali Vsep +  

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 8 2 ECR VE + 222, 213, 178 

Wara l-Premessa H 1 ECR VE + 224, 210, 182 

Premessa K § test oriġinali Vsep +  

Premessa L § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0419/2017  ECR  ↓  

B8-0421/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0422/2017  S&D  ↓  

B8-0423/2017  ALDE  ↓  

B8-0427/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0429/2017  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: premessi K, L, §§ 8, 9 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jiddeplora r-rigress tal-Pakistan fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet tal-binedem u 

l-istat tad-dritt, u b'mod partikolari ż-żieda fil-każijiet ta' qtil extraġudizzjarju u l-

intimidazzjoni u l-użu tal-forza kontra l-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem, l-NGOs u persuni li jikkritikaw il-gvern; ifakkar l-obbligi tal-gvern tal-

Pakistan li jiżgura r-rispett għad-drittijiet fundamentali;" 
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it-tieni parti "jilqa' l-adozzjoni mill-Pakistan ta' Pjan ta' Azzjoni għad-Drittijiet tal-Bniedem, u 

jitlob li dan jissarraf fi progress tanġibbli;" 

it-tielet parti "iwissi f'dan ir-rigward li l-UE tkun estremament imħassba jekk l-attivisti se 

jkomplu jkunu l-vittmi ta' tali prattiki, u jekk mhux se jkun innotat progress;" 
 

 

4. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indoneżja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0424/2017, B8-0425/2017, B8-0426/2017, B8-0428/2017, B8-

0430/2017, B8-0431/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0424/2017 

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

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0424/2017  ECR  ↓  

B8-0425/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0426/2017  S&D  ↓  

B8-0428/2017  ALDE  ↓  

B8-0430/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0431/2017  PPE  ↓  

 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 13 

l-ewwel parti "Jilqa' s-sospensjoni ta' eżekuzzjonijiet ta' persuni kkundannati għall-mewt misjuba 

ħatja ta' traffikar ta' drogi sakemm isir rieżami tal-kawża tagħhom; iħeġġeġ lill-

Gvern tal-Indoneżja jkompli jwaqqaf l-eżekuzzjonijiet kollha bħal dawn u 

jipproċessahom mill-ġdid f'konformità mal-istandards internazzjonali;" 

it-tieni parti "jitlob li jitreġġa' minnufih moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, bil-ħsieb li tiġi 

abolita l-piena tal-mewt;" 
 

 

5. L-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 
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Rapport: José Manuel Fernandes, Udo Bullmann (A8-0200/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 2 ENF VSI - 88, 521, 8 

Wara l-§ 1 3 EFDD VSI - 90, 460, 66 

Wara l-§ 4 4 EFDD VSI - 90, 450, 80 

Wara l-§ 17 5 EFDD VSI - 112, 479, 28 

§ 22 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 22 6 EFDD VSI - 129, 447, 45 

Wara l-§ 48 7 EFDD VSI - 125, 443, 46 

§ 50 1 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 57 8 EFDD VSI - 111, 467, 42 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 477, 105, 35 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emendi 3, 4, 5, 6, 7, 8 

ENF: emenda 2 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: § 22 
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6. Aġenda Ewropea għall-ekonomija kollaborattiva 

Rapport: Nicola Danti (A8-0195/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

7 ENF VSI - 61, 553, 1 

Wara l-§ 37 1 Kumitat 

EMPL 

 +  

Wara l-§ 38 2 Kumitat 

EMPL 

VE - 306, 308, 2 

3 Kumitat 

EMPL 

VE + 320, 295, 3 

4 Kumitat 

EMPL 

 -  

§ 56 5 Kumitat ITRE  -  

Wara l-§ 56 6 Kumitat ITRE  -  

votazzjoni: Kumitat IMCO, 

riżoluzzjoni (it-test kollu) 

VSI + 510, 60, 48 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 7 
 

 

7. Il-Pjattaformi Online u s-Suq Uniku Diġitali 

Rapport: Henna Virkkunen, Philippe Juvin (A8-0204/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

1 ECR  -  

§ 27 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 30 § test oriġinali Vsep +  

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 35 § test oriġinali Vsep +  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 58 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 59 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

§ 60 § test oriġinali Vsep +  

§ 61 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 67 § test oriġinali Vsep +  

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 75 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa H § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: Kumitati ITRE, IMCO, 

riżoluzzjoni (it-test kollu) 

VSI + 393, 146, 74 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Membri premessa H, §§ 30, 35, 36, 60, 67 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Membri: 

§ 27 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jistieden ukoll lill-Istati Membri jiżviluppaw 

mekkaniżmi ġodda ta' protezzjoni, fejn meħtieġ, sabiex jiżguraw kopertura adegwata 

għall-ħaddiema tal-pjattaformi online" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 29 
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l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "Jinnota li r-reġim attwali tal-UE fir-rigward tar-

responsabbiltà limitata tal-intermedjarji huwa waħda mill-kwistjonijiet imqajma 

minn ċerti partijiet interessati fid-dibattitu li għaddej dwar il-pjattaformi online", 

"jemmen, għaldaqstant, li r-reġim ta' responsabbiltà għandu jiġi ċċarat aktar, peress 

li huwa pilastru kruċjali għall-ekonomija diġitali tal-UE" u "u jfakkar li l-pjattaformi 

li ma jiżvolġux rwol newtrali kif definit fid-Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku 

ma jistgħux jitolbu eżenzjoni mir-responsabbiltà;" 

it-tieni parti "Jinnota li r-reġim attwali tal-UE fir-rigward tar-responsabbiltà limitata tal-

intermedjarji huwa waħda mill-kwistjonijiet imqajma minn ċerti partijiet interessati 

fid-dibattitu li għaddej dwar il-pjattaformi online;" 

it-tielet parti "jemmen, għaldaqstant, li r-reġim ta' responsabbiltà għandu jiġi ċċarat aktar, peress 

li huwa pilastru kruċjali għall-ekonomija diġitali tal-UE" 

ir-raba' parti "u jfakkar li l-pjattaformi li ma jiżvolġux rwol newtrali kif definit fid-Direttiva dwar 

il-kummerċ elettroniku ma jistgħux jitolbu eżenzjoni mir-responsabbiltà;" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jilqa' x-xogħol li għaddej fuq id-Direttiva AVMS u l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi miżuri għal pjattaformi ta' "video-sharing" 

sabiex jiġu protetti l-minuri u jitneħħa kontenut relatat mad-diskors ta' mibegħda" u 

"jinnota n-nuqqas ta' referenzi għall-kontenut relatat mal-inċitament għat-

terroriżmu" 

it-tieni parti "jilqa' x-xogħol li għaddej fuq id-Direttiva AVMS u l-intenzjoni tal-Kummissjoni li 

tipproponi miżuri għal pjattaformi ta' "video-sharing" sabiex jiġu protetti l-minuri u 

jitneħħa kontenut relatat mad-diskors ta' mibegħda" 

it-tielet parti "jinnota n-nuqqas ta' referenzi għall-kontenut relatat mal-inċitament għat-

terroriżmu" 

 
§ 36 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u tivverifika l-possibbiltà ta' intervent leġiżlattiv" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 37 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "ta' miżuri regolatorji kkomplementati" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 38 

l-ewwel parti "Jilqa' l-Kodiċi ta' Kondotta dwar id-Diskors Illegali ta' Mibegħda għall-industrija, li 

ntlaħaq qbil dwaru fl-2016 u li ġie appoġġjat mill-Kummissjoni" 

it-tieni parti "u jitlob lil din tal-aħħar tiżviluppa mezzi adegwati u raġonevoli għal pjattaformi 

online biex jidentifikaw u jneħħu l-oġġetti u l-kontenut illegali;" 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fir-rigward tas-sjieda tad-data;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 58 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tivvaluta l-ħtieġa għal kriterji u limiti li jistabbilixxu l-

kundizzjonijiet li bihom pjattaformi online jistgħu jsiru soġġetti għal aktar 

sorveljanza tas-suq, u biex" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 59 
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l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "Jenfasizza li d-drittijiet tal-awturi u l-kreaturi jridu jiġu 

protetti wkoll fl-era diġitali, u jfakkar fl-importanza tal-industrija kreattiva għall-

impjiegi u l-ekonomija tal-UE", "bħall-fornituri tas-servizzi tal-internet" u "attivi" u 

"sabiex jiżguraw it-traċċabbiltà" 

it-tieni parti "Jenfasizza li d-drittijiet tal-awturi u l-kreaturi jridu jiġu protetti wkoll fl-era diġitali, 

u jfakkar fl-importanza tal-industrija kreattiva għall-impjiegi u l-ekonomija tal-UE" 

it-tielet parti "bħall-fornituri tas-servizzi tal-internet" 

ir-raba' parti "attivi" 

il-ħames parti "sabiex jiżguraw it-traċċabbiltà" 

 
§ 61 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "mhux biss għall-kumpaniji imma wkoll għas-saħħa u s-

sikurezza tal-konsumaturi, li jridu jsiru konxji mir-realtà tal-kummerċ illeċitu fi 

prodotti foloz" u "li reviżjoni tad-[Direttiva]" 

it-tieni parti "mhux biss għall-kumpaniji imma wkoll għas-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi, li 

jridu jsiru konxji mir-realtà tal-kummerċ illeċitu fi prodotti foloz" 

it-tielet parti "li reviżjoni tad-[Direttiva]" 

 
§ 68 

l-ewwel parti "Jilqa' b'sodisfazzjon l-azzjonijiet tal-Kummissjoni biex tiġi infurzata aħjar il-liġi 

dwar il-kompetizzjoni fid-dinja diġitali, u jenfasizza l-ħtieġa li jittieħdu deċiżjonijiet 

f'waqthom f'każijiet ta' kompetizzjoni fid-dawl tal-pass mgħaġġel fis-settur diġitali" 

it-tieni parti "jinnota, madankollu, li f'xi aspetti l-liġi tal-UE dwar il-kompetizzjoni għandha tiġi 

aġġustata għad-dinja diġitali sabiex tkun adattata għal dan l-iskop;" 

 
§ 75 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "isiru mexxejja dinjija [u biex jikkompetu mal-

parteċipanti fil-bqija tad-dinja] f'din l-ekonomija ġdida" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

8. Sitwazzjoni umanitarja fil-Jemen 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0407/2017, B8-0408/2017, B8-0409/2017, B8-0410/2017, B8-
0411/2017, B8-0412/2017, B8-0413/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0407/2017 

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

§ 11 1 GUE/NGL VSI - 191, 258, 154 

Wara l-§ 11 5 Verts/ALE VSI - 194, 231, 171 

6 Verts/ALE VSI - 163, 258, 181 

Wara l-premessa A 2 Verts/ALE VSI - 162, 238, 202 

Wara l-premessa I 3 Verts/ALE VSI - 160, 253, 192 

4 Verts/ALE VSI - 171, 239, 189 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0407/2017  ECR  ↓  

B8-0408/2017  EFDD  ↓  

B8-0409/2017  ALDE  ↓  

B8-0410/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0411/2017  S&D  ↓  

B8-0412/2017  PPE  ↓  

B8-0413/2017  Verts/ALE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 2, 3, 4, 5, 6 

GUE/NGL: emenda 1 
 

Varji: 

Branislav Škripek (Grupp ECR) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-

B8-0407/2017. 
 

 

9. Statut u finanzjament tal-partiti u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0405/2017, B8-0406/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0405/2017  

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

§ 2 3 GUE/NGL  -  

6 EFDD VSI - 38, 470, 68 

Wara l-§ 2 7 EFDD VSI - 120, 432, 16 

Wara l-premessa B 1 GUE/NGL  +  

2 GUE/NGL  -  

4 EFDD VSI - 104, 450, 23 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

5 EFDD VSI - 136, 424, 13 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 409, 134, 25 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0406/2017 (EFDD) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emendi 4, 5, 6, 7, votazzjoni finali (B8-0405/2017) 

 votazzjoni finali B8-0406/2017 

 


