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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. Konklużjoni tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK *** 

Rakkomandazzjoni: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 626, 36, 27 

 

 

 

2. Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' 

Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija * 

Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 610, 50, 33 

 

 

3. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-

vetturi fir-Repubblika Ċeka * 

Rapport: Maria Grapini (A8-0288/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 604, 68, 21 

 

 

4. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall * 

Rapport: Jaromír Štětina (A8-0289/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 596, 72, 18 

 

 

5. Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja * 

Rapport: Claude Moraes (A8-0287/2017) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 599, 67, 21 

 

 

6. Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri ***I 

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 27 kumitat VSI + 659, 12, 17 

 

 

 

7. Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn 

jew minn portijiet tal-Istati Membri ***I 

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 30 kumitat VSI + 655, 12, 26 

 

 

 

8. Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-

baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari ***I 

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 24 kumitat VSI + 661, 11, 17 

 

 

 

9. Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: kriterji xjentifiċi biex jiġu ddeterminati 

sustanzi li jfixklu s-sistema endokrinali 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0542/2017 (Maġġoranza tal-Membri li jikkomponu l-Parlament għall-
adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0542/2017 

(Kumitat ENVI) 

§ 3 1= 

4= 

S&D/Verts/A

LE 

ALDE 

VE + 399, 258, 31 

§ 5 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 219, 257, 213 

§ 6 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 8 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 9 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 10 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 11 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 12 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 13 § test oriġinali Vsep -  

Kunsiderazzjoni 14 § test oriġinali Vsep -  

Premessa I 2 ALDE VE + 334, 320, 33 

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 394, 269, 27 

Premessa P § test oriġinali VSI + 605, 35, 48 

Premessa Q § test oriġinali Vsep -  

Premessa R § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 598, 48, 44 

2/VSI - 155, 321, 213 

3/VSI - 150, 341, 202 

Premessa S § test oriġinali Vsep -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa T 3 ALDE VE - 168, 316, 204 

Premessa U § test oriġinali Vsep -  

Premessa V § test oriġinali Vsep -  

Premessa W § test oriġinali Vsep -  

Premessa X § test oriġinali Vsep -  

Premessa Y § test oriġinali Vsep -  

Premessa Z § test oriġinali Vsep -  

Premessa AA § test oriġinali Vsep -  

Premessa AB § test oriġinali Vsep -  

Premessa AC § test oriġinali Vsep -  

Premessa AD § test oriġinali Vsep -  

Premessa AE § test oriġinali Vsep -  

Premessa AF § test oriġinali Vsep -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 389, 235, 70 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ALDE: Premessi P, R (it-tieni u t-tielet parti) 

Verts/ALE: Premessi P, R, votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: §§ 5, 6, kunsiderazzjonijiet 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, premessi Q, S, U, V, W, X, Y, Z, 

AA, AB, AC, AD, AE, AF 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

Premessa L 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2016, fejn 

enfasizza li "l-Qorti Ġenerali ddeċidiet li l-ispeċifikazzjoni ta' kriterji xjentifiċi 

jistgħu biss jitwettqu b'mod oġġettiv abbażi ta' data xjentifika rigward is-sistema 

endokrinali, indipendentement minn kwalunkwe konsiderazzjoni oħra, b'mod 

partikolari konsiderazzjonijiet ekonomiċi, u li " 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa R 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "b'hekk" u "li semma l-President tal-Kummissjoni Jean-

Claude Juncker" 

it-tieni parti "b'hekk" 

it-tielet parti "li semma l-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker" 
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10. Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata FG72 × A5547-127 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0540/2017 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0540/2017 

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 454, 198, 36 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

11. Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-44406-6 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0541/2017 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0541/2017 

(Kumitat ENVI) 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 458, 193, 36 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, ENF: votazzjoni finali 
 

 

12. Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0535/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0535/2017 

(Kumitat FEMM) 

§ 2 § test oriġinali VSI + 678, 7, 2 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

§ 20 § test oriġinali VSI + 435, 133, 120 

Premessa D § test oriġinali VSI + 450, 110, 125 

Premessa P § test oriġinali VSI + 361, 316, 13 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: Premessa D 

S&D: § 20 

ENF: § 2, premessa P 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 20, premessa D 

Verts/ALE: premessa P 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 4 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "inklużi s-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

13. Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0534/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0534/2017 

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

§ 3 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 381, 310, 5 

§ 8 § test oriġinali Vsep +  

§ 9 § test oriġinali Vsep +  

§ 10 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 § test oriġinali VSI + 360, 291, 43 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 557, 100, 34 

§ 14 1 ECR VE - 272, 394, 17 

§ 18 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 372, 310, 6 

Wara l-§ 22 4 Verts/ALE VSI + 388, 276, 21 

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 374, 312, 6 

§ 26 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 31 § test oriġinali VSI + 618, 66, 9 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 36 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2/VSI + 485, 150, 56 

§ 43 § test oriġinali Vsep +  

§ 56 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 58 2 PPE Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 60 3 PPE Vmaq   

1/VE - 261, 413, 5 

2 -  

§ test oriġinali Vmaq   

1/VE + 415, 253, 6 

2 +  

§ 73 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 77 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 78 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 81 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 16 § test oriġinali Vsep +  

Premessa E § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: § 31 

Verts/ALE: emenda 4, § 11 

ECR: §§ 12 (it-tieni parti), 36 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 3, 26 

ECR: §§ 12 (it-tieni parti), 36 (it-tieni parti), 56 

GUE/NGL: § 43 

ENF: §§ 8, 9, 10, 60, 81, kunsiderazzjoni 16 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 18 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "għal emissjonijiet żero sa nofs is-seklu" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

ECR: 

§ 12 

l-ewwel parti "Jinsisti li, b'mod partikolari wara l-aħbar tal-President Trump, huwa importanti li 

jkun hemm dispożizzjonijiet xierqa fis-seħħ kontra r-rilokazzjoni tal-emissjonijiet 

tal-karbonju u li jkun żgurat li l-kumpaniji li huma fost dawk bl-aqwa prestazzjoni u 

li għandhom intensità għolja ta' karbonju u intensità kummerċjali għolja ser jiksbu l-

kwoti li jeħtieġu mingħajr ħlas; jitlob lill-Kummissjoni teżamina l-effikaċja u l-

legalità ta' miżuri addizzjonali biex tipproteġi l-industrija f'riskju ta' rilokazzjoni tal-

emissjonijiet tal-karbonju" 

it-tieni parti "pereżempju l-aġġustament tat-taxxa fuq il-karbonju fil-fruntieri u t-tariffa tal-

konsum, b'mod partikolari fir-rigward ta' prodotti li ġejjin minn pajjiżi li ma 

jissodisfawx l-impenji tagħhom skont il-Ftehim ta' Pariġi" 

 
§ 26 

l-ewwel parti "Ifakkar li t-tisħiħ tal-azzjoni ta' mitigazzjoni fil-perjodu ta' qabel l-2020 huwa 

prerekwiżit assolut sabiex jintlaħqu l-għanijiet fit-tul tal-Ftehim ta' Pariġi, u" 

it-tieni parti "u jistieden lill-UE tiżgura li l-azzjoni fl-immedjat tibqa' fuq l-aġenda tal-COP 23" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bidliet fis-sistemi tat-taxxa nazzjonali u internazzjonali, 

inkluż it-trasferiment tal-piż tat-taxxa minn fuq ix-xogħol għal fuq il-kapital" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 35 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u tiżviluppa mekkaniżmu ta' finanzjament awtomatiku 

ddedikat fil-livell tal-UE li jipprovdi finanzjament addizzjonali sabiex jiġi żgurat li l-

UE tagħti s-sehem ġust tagħha" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 60 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi l-ħafna diffikultajiet involuti fl-istabbiliment ta' definizzjoni aċċettata 

b'mod universali ta' "rifuġjat minħabba l-klima", iżda jappella għal rikonoxximent 

serju tan-natura u l-firxa tal-ispostament u l-migrazzjoni minħabba l-klima bħala 

riżultat tad-diżastri kkawżati mit-tisħin globali;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib li bejn l-2008 u l-2013, madwar 166 miljun ruħ kienu sfurzati 

jħallu djarhom minħabba diżastri naturali, livelli tal-baħar li qed jogħlew, fenomeni 

ta' temp estrem, deżertifikazzjoni, nuqqas ta' ilma, u t-tixrid ta' mard tropikali u mard 

li jinġarr minn vettur; ifakkar b'mod partikolari li l-iżviluppi relatati mal-klima 

f'partijiet tal-Afrika u tal-Lvant Nofsani jistgħu jikkontribwixxu għal instabbiltà 

politika, diffikultà ekonomika u intensifikazzjoni tal-kriżi tar-rifuġjati fil-

Mediterran;" 

 

ALDE: 

§ 29 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bħala pilastru separat tal-azzjoni klimatika" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

ENF: 

§ 73 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tal-iffrankar enerġetiku" "u l-iffrankar enerġetiċi" u 

"tal-Enerġija" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 77 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "tal-Enerġija" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 78 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u l-iffrankar enerġetiċi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa E 

l-ewwel parti "billi t-tibdil fil-klima jista' jżid il-kompetizzjoni għar-riżorsi, bħall-ikel, l-ilma, il-

mergħat u jiggrava d-diffikultajiet ekonomiċi u l-instabbiltà politika, u aktarx jista', 

fil-ġejjieni mhux daqshekk imbiegħed isir il-kawża prinċipali ta' spostamenti tal-

popolazzjonijiet, kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-fruntieri nazzjonali;" 

it-tieni parti "kemm ġewwa kif ukoll lil hinn mill-fruntieri nazzjonali; billi l-kwistjoni tal-

migrazzjoni minħabba l-klima għandha għalhekk titpoġġa fuq nett fl-aġenda 

internazzjonali" 

 

Verts/ALE: 

emenda 2 

l-ewwel parti "Ifakkar li, skont l-Artikolu 2 tiegħu, il-Ftehim ta' Pariġi tal-4 ta' Novembru 2016 

għandu l-għan, fost l-oħrajn, li jżid il-kapaċità ta' adattament għall-impatti negattivi 

tat-tibdil fil-klima u li jrawwem ir-reżiljenza għat-tibdil fil-klima u l-iżvilupp ta' 

emissjonijiet baxxi ta' gassijiet serra" 

it-tieni parti "b'mod li ma jheddidx il-produzzjoni tal-ikel" 

it-tielet parti "u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu l-flussi finanzjarji 

konsistenti ma' dan il-għan" 

 
emenda 3 
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l-ewwel parti It-tħassir tal-kliem "Jirrikonoxxi l-ħafna diffikultajiet involuti fl-istabbiliment ta' 

definizzjoni aċċettata b'mod universali ta' "rifuġjat minħabba l-klima", iżda jappella 

għal rikonoxximent serju tan-natura u l-firxa tal-ispostament u l-migrazzjoni 

minħabba l-klima bħala riżultat tad-diżastri kkawżati mit-tisħin globali" 

it-tieni parti Iż-żieda tal-kliem "jenfasizza li l-persuni li jitilfu l-post tal-għajxien tagħhom 

minħabba t-tibdil fil-klima għandhom ikunu appoġġjati, fejn possibbli, fil-pajjiż ta' 

oriġini tagħhom jew fil-viċinanzi;" 

 

PPE, ECR: 

§ 25 

l-ewwel parti "Jistenna kjarifika dwar l-istruttura tad-Djalogu Faċilitattiv tal-2018 matul il-COP 

23, li se tkun opportunità importanti biex isir rendikont tal-progress magħmul lejn il-

mira ta' mitigazzjoni tal-ftehim u jiġu indirizzati t-tħejjija u r-reviżjoni tal-NDCs tal-

Partijiet sal-2020, sabiex jintlaħqu l-objettivi tal-ftehim; jemmen li l-UE għandha 

tiżvolġi rwol proattiv f'dan l-ewwel djalogu faċilitattiv sabiex isir rendikont tal-

ambizzjoni kollettiva u tal-progress fit-twettiq tal-impenji;" 

it-tieni parti jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, ferm qabel id-djalogu faċilitattiv, 

jipproponu impenji ulterjuri ta' tnaqqis fil-gassijiet serra li jmorru lil hinn mill-

impenji attwali fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u jikkontribwixxu b'mod xieraq sabiex 

jingħalaq id-distakk fir-rigward tal-mitigazzjoni skont il-kapaċitajiet tal-UE" apparti 

l-kliem "ferm qabel id-djalogu faċilitattiv, jipproponu impenji ulterjuri ta' tnaqqis fil-

gassijiet serra li jmorru lil hinn mill-impenji attwali fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u" 

it-tielet parti "ferm qabel id-djalogu faċilitattiv, jipproponu impenji ulterjuri ta' tnaqqis fil-

gassijiet serra li jmorru lil hinn mill-impenji attwali fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u" 

 

ECR, ALDE: 

§ 36 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bl-introduzzjoni ta' taxxa fuq it-tranżazzjonijiet 

finanzjarji" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


