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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. Il-libertà tal-espressjoni fis-Sudan, b'mod partikolari l-każ ta' Mohamed Zine al-

Abidine 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0634/2017, B8-0636/2017, B8-0637/2017, B8-0638/2017, B8-
0639/2017, B8-0640/2017, B8-0642/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0634/2017 

(PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD) 

Wara l-§ 2 7 GUE/NGL VSI - 115, 447, 34 

Wara l-§ 6 6 GUE/NGL VSI - 97, 500, 9 

Wara l-§ 8 3 Verts/ALE VSI - 241, 354, 11 

4 Verts/ALE VSI - 94, 497, 16 

Wara l-premessa N 1 Verts/ALE  -  

2 Verts/ALE  -  

5 GUE/NGL VSI - 103, 463, 42 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0634/2017  ECR  ↓  

B8-0636/2017  EFDD  ↓  

B8-0637/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0638/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0639/2017  S&D  ↓  

B8-0640/2017  ALDE  ↓  

B8-0642/2017  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 3, 4 

GUE/NGL emendi 5, 6, 7 
 

 

2. Attakki terroristiċi fis-Somalja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0600/2017, B8-0631/2017, B8-0632/2017, B8-0633/2017, B8-
0635/2017 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0600/2017 

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

Wara l-§ 2 2 GUE/NGL VSI - 98, 461, 50 

Wara l-§ 4 3 GUE/NGL VSI - 253, 348, 8 

Wara l-premessa D 1 GUE/NGL VSI - 102, 481, 27 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0600/2017  ECR  ↓  

B8-0631/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0632/2017  S&D, 

Verts/ALE 

 ↓  

B8-0633/2017  ALDE  ↓  

B8-0635/2017  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 1, 2, 3 
 

 

3. Il-Madagascar 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0641/2017, B8-0643/2017, B8-0644/2017, B8-0645/2017, B8-
0646/2017, B8-0647/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0641/2017 

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

Wara l-§ 2 1 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 10 2 GUE/NGL VE - 246, 349, 6 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0641/2017  ECR  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

B8-0643/2017  Verts/ALE  ↓  

B8-0644/2017  GUE/NGL  ↓  

B8-0645/2017  S&D  ↓  

B8-0646/2017  ALDE  ↓  

B8-0647/2017  PPE  ↓  

 

 

 

4. L-istabbiliment tal-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat 

Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni 

internazzjonali ddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta' 

pajjiż terz jew persuna apolida (riformulazzjoni) ***I 

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0345/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Votazzjoni: Deċiżjoni 

għal dħul fin-negozjati 

interistituzzjonali 

VSI + 390, 175, 44 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ECR: Deċiżjoni għal dħul fin-negozjati interistituzzjonali 
 

Varji 

Il-votazzjoni ntalbet minn għadd ta' Membri li jilħaq il-limitu medju (skont l-Artikolu 69(c) tar-

regoli tal-Proċedura). 
 

 

5. Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New 

Zealand (Kunsens) *** 

Rakkomandazzjoni: Charles Tannock (A8-0327/2017) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 511, 57, 40 

 

 

 

6. Ftehim ta' Sħubija dwar ir-Relazzjonijiet u l-Kooperazzjoni bejn l-UE u n-New 

Zealand (Riżoluzzjoni) 
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Rapport: Charles Tannock (A8-0333/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 2 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 473, 57, 79 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Verts/ALE: § 2 
 

 

7. L-Istrateġija UE-Afrika: spinta għall-iżvilupp 

Rapport: Maurice Ponga (A8-0334/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 57 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 368, 210, 26 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 419, 97, 85 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Membri 

§ 57 

l-ewwel parti: "Itenni l-appell tiegħu għall-promozzjoni tal-migrazzjoni legali, konformement mar-

rakkomandazzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni tal-Belt Valletta;" 

it-tieni parti: "jenfasizza, ukoll, li l-għajnuna għall-iżvilupp ma għandix tiddependi mill-

kooperazzjoni fi kwistjonijiet tal-migrazzjoni;" 
 

 

8. L-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2016 

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0328/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 14 1= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

6 Verts/ALE Vmaq   

1/VE + 364, 239, 1 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2 -  

Wara l-§ 14 2 EFDD VSI - 174, 384, 49 

§ 15 3= 

12= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

7 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 15 13 GUE/NGL  -  

§ 17 4 EFDD  -  

§ 22 5= 

14= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

§ 26 8 Verts/ALE Vmaq   

1/VSI + 570, 25, 14 

2 +  

Wara l-§ 28 15 GUE/NGL, 

ALDE, S&D, 

Verts/ALE 

 +  

Wara l-§ 29 9 Verts/ALE Vmaq   

1/VSI + 379, 199, 26 

2/VSI - 155, 430, 18 

Wara l-§ 33 10 Verts/ALE VE + 312, 259, 36 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 501, 28, 72 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emenda 2 

ENF: emendi 8 (l-ewwel parti), 9 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

emenda 6 

l-ewwel parti: It-test kollu apparti l-kliem: "jew in-nuqqas ta' eżitu konklużiv" 

it-tieni parti: dan il-kliem 

 
emenda 9 

l-ewwel parti: "Jistieden lill-Ombudsman tkompli tinvestiga l-prattiki fi ħdan l-aġenziji tal-UE, 

b'enfasi partikolari fuq l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà ta' l-Ikel u l-Aġenzija 

Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi fir-rigward tal-Monsanto Papers u l-implikazzjonijiet 

possibbli f'termini ta' segretezza u kunflitt ta' interess," 
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it-tieni parti: "kif ukoll ir-reputazzjoni globali tagħhom;" 

 

ENF: 

emenda 8 

l-ewwel parti: "Jilqa' r-rakkomandazzjonijiet prattiċi tal-Ombudsman dwar l-interazzjoni tal-

uffiċjali pubbliċi mal-lobbyists; iħeġġeġ lill-Ombudsman biex iżżid is-

sensibilizzazzjoni dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet fost il-membri tal-persunal fl-

istituzzjonijiet kollha tal-UE permezz ta' taħriġ edukattiv, seminars u miżuri ta' 

sostenn relatati u jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE biex jimplimentaw il-

Kodiċi ta' Kondotta Amministrattiva Tajba tal-Ombudsman u l-miżuri ta' trasparenza 

tal-Konvenzjoni ta' Qafas tan-NU dwar il-Kontroll fuq it-Tabakk (FCTC); itenni l-

appell tiegħu għal aġġornament effikaċi tal-Kodiċi ta' Kondotta Amministrattiva 

Tajba" 

it-tieni parti: "permezz tal-adozzjoni ta' regolament vinkolanti dwar il-kwistjoni matul din il-

leġiżlatura;" 
 

 

9. L-Analiżi tal-Implimentazzjoni Ambjentali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0590/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0590/2017 

(Kumitat ENVI) 

§ 14 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 396, 200, 9 

§ 25 § test oriġinali Vsep +  

§ 26 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 352, 242, 10 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ECR: §§ 14, 25 

PPE: § 26 
 

 

10. Il-ġlieda kontra l-inugwaljanzi bħala xprun biex tingħata spinta lit-tkabbir u l-

ħolqien tal-impjiegi 

Rapport: Javi López (A8-0340/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1/VSI + 479, 56, 67 

2/VSI + 280, 277, 44 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 267, 305, 30 

§ 7 § test oriġinali Vsep -  

§ 8 § test oriġinali VSI + 292, 262, 49 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 432, 140, 30 

2/VSI + 271, 323, 4 

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 18 1 + minn 

76 Membru 

VSI + 300, 292, 9 

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 476, 102, 22 

2/VSI - 236, 333, 29 

§ 35 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 439, 112, 42 

2/VSI - 269, 309, 16 

§ 37 § test oriġinali Vsep -  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 438, 135, 13 

2/VSI + 284, 284, 11 

§ 39 § test oriġinali VSI - 249, 313, 21 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 45 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 282, 280, 9 

§ 49 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 312, 262, 2 

§ 51 § test oriġinali VSI - 254, 296, 24 

§ 60 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 520, 30, 27 

2/VSI + 273, 214, 84 

§ 68 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 494, 60, 18 

2/VSI + 287, 252, 33 

§ 72 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 531, 28, 12 

2/VSI - 229, 314, 21 

§ 73 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 430, 75, 60 

2/VSI + 289, 269, 10 

Premessa L § test oriġinali VSI - 261, 267, 34 

Premessa R § test oriġinali VSI - 249, 269, 46 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 386, 102, 51 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D: Emenda 1, §§ 5, 8, 12, 20, 35, 38, 39, 51, 60, 68, 72, 73, premessi L, R 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

Membri: §§ 7, 8, 37, 39, 51, premessi L, R 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 
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Membri 

§ 5 

l-ewwel parti: "Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, b'konformità mal-kompiti rispetivi 

tagħhom, jevalwaw il-prestazzjoni u l-eżiti tal-koordinazzjoni tal-politika 

ekonomika, filwaqt li jqisu l-evoluzzjoni tal-progress soċjali u tal-ġustizzja soċjali 

fl-UE; josserva li s-Semestru Ewropew ma pprijoritizzax il-kisba ta' dawn l-għanijiet 

u t-tnaqqis tal-inugwaljanzi;" 

it-tieni parti: "iħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ il-proċess tal-koordinazzjoni tal-politika sabiex 

tissorvelja, tevita u tikkoreġi t-tendenzi negattivi li jistgħu jżidu l-inugwaljanzi u 

jdgħajfu l-progress soċjali jew jaffettwaw b'mod negattiv il-ġustizzja soċjali, filwaqt 

li jiddaħħlu fis-seħħ miżuri preventivi u korrettivi meta dan ikun neċessarju; jemmen 

li jenħtieġ li jiġu kkusidrati politiki speċifiċi mmirati kontra l-inugwaljanzi 

ekonomiċi, u jiġu introdotti, fejn xieraq, fis-Semestru Ewropew;" 

 
§ 6 

l-ewwel parti: "Jemmen li l-miżuri soċjali f'xi każijiet jistgħu jitqiesu bħala miżuri ta' taffija u 

jenħtieġ li jiġu kkomplementati b'politiki ekonomiċi u riformi strutturali soċjalment 

repsonsabbli biex jinkiseb tkabbir ekonomiku pożittiv, dejjiemi u sostenibbli u biex 

it-tendenza tal-inugwaljanzi titnaqqas b'mod strutturali fuq terminu ta' żmien medju 

u twil;" 

it-tieni parti: "iqis li t-tabella ta' valutazzjoni soċjali tar-Rapport Konġunt dwar l-Impjiegi jista' 

jkollha rwol aktar prominenti fis-Semestru Ewropew bħala "sistema ta' twissija 

bikrija" għal żbilanċi soċjali eċċessivi;" 

 
§ 12 

l-ewwel parti: "Itenni t-talba tiegħu għall-istabbiliment ta' Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 

awtentiku li jippromwovi konverġenza l fuq, b'kunsiderazzjoni tal-kompetenzi 

kondiviżi stabbiliti fit-Trattati, u għall-bini ta' dimensjoni soċjali aktar profonda u 

aktar ġusta tal-UEM," 

it-tieni parti: "bil-mezzi leġiżlattivi, istituzzjonali u finanzjarji neċessarji ddedikati biex jiġu 

garantiti kemm progress soċjali għaċ-ċittadini tal-UE kif ukoll kondizzjonijiet 

ekwivalenti ta' kompetizzjoni, bħala l-pass li jmiss fil-proċess ta' integrazzjoni 

Ewropea; jistieden lill-Kummissjoni tressaq "Pjan Direzzjonali li jikkompleta d-

Dimensjoni Soċjali tal-UEM" konkret;" 

 
§ 13 

l-ewwel parti: "Jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex taħdem mal-Istati Membri 

biex jinkisbu l-miri kollha tal-istrateġija Ewropa 2020, inkluż it-tnaqqis tal-faqar u l-

esklużjoni soċjali b'20 miljun, u tallinja l-kamp ta' applikazzjoni tal-istrateġija 

Ewropa 2020 mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli, sabiex tinkludi wkoll il-

ġlieda kontra l-inugwaljanza u l-faqar estrem fost l-għanijiet tagħha; jitlob lill-

Kummissjoni tkompli tissorvejla mill-qrib l-implimentazzjoni tal-miri tal-istrateġija 

Ewropea 2020" 

it-tieni parti: "u tieħu kont tat-tabella ta' valutazzjoni Eurostat fuq l-indikaturi prinċipali tal-

Ewropa 2020, anki fil-proċedura tas-Semestru Ewropew u r-Rakkomandazzjonijiet 

Speċifiċi għall-Pajjiż;" 

 
§ 20 

l-ewwel parti: It-test kollu apparti l-kliem: "għal mill-inqas EUR 21 biljun" 

it-tieni parti: dan il-kliem 

 
§ 35 
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l-ewwel parti: It-test kollu apparti l-kliem: "jitlob lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni jipproponu 

approċċ komuni fl-Istati Membri kollha rigward l-introduzzjoni ta' skema ta' introjtu 

minimu, inklużi livelli ta' adegwatezza u modijiet biex ikun hemm titjib fir-rigward 

tan-nuqqas ta' parteċipazzjoni f'tali skemi min-naħa tal-benefiċjarji, sabiex jiġu 

appoġġjati l-persuni b'introjtu insuffiċjenti, jiġi żgurat aċċess ugwali għal servizzi 

soċjali, tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tar-rikreazzjoni ta' kwalità għolja, affordabbli u 

integrati, jiġi miġġieled il-faqar u titrawwem l-integrazzjoni soċjali;" u "reġjuni" 

it-tieni parti: dan il-kliem 

 
§ 38 

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

it-tieni parti: dan il-kliem 

 
§ 45 

l-ewwel parti: "Jitlob l-implimentazzjoni ta' politika kontra d-diskriminazzjoni bi rwol ewlieni fl-

iżgurar ta' opportunitajiet ta' impjieg ugwali u fil-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali;" 

it-tieni parti: "jistieden lill-Istati Membri jiżblokkaw id-direttiva kontra d-diskriminazzjoni;" 

 
§ 49 

l-ewwel parti: "Jistieden lill-Istati Membri jtejbu s-sistemi ta' protezzjoni soċjali tagħhom (l-

edukazzjoni, is-saħħa, is-settur tal-abitazzjoni, il-pensjonijiet u t-trasferimenti) 

abbażi ta' salvagwardji soċjali ta' livell għoli," 

it-tieni parti: "sabiex tinkiseb protezzjoni komprensiva tan-nies, filwaqt li jitqiesu r-riskji soċjali 

ġodda u l-gruppi vulnerabbli li tfaċċaw b'riżultat tal-kriżijiet finanzjarji, ekonomiċi u 

mbagħad soċjali li l-Istati Membri kellhom iħabbtu wiċċhom magħhom;" 

 
§ 60 

l-ewwel parti: "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw il-ġlieda kontra l-faqar, 

speċjalment fost it-tfal, billi jistabbilixxu miri għat-tnaqqis tal-faqar fost it-tfal, 

jesploraw l-implimentazzjoni koordinata tar-Rakkomandazzjoni dwar l-Investiment 

fit-Tfal," 

it-tieni parti: "u permezz tal-ħolqien ta' skema ta' garanzija għat-tfal;" 

 
§ 68 

l-ewwel parti: "Jinsab imħasseb biż-żieda fir-rata ta' faqar u bil-fatt li l-ommijiet waħedhom, in-

nisa żgħażagħ u n-nisa anzjani huma dawk milquta b'mod partikolari mill-faqar; 

jirrimarka li t-tnaqqis tal-livelli tal-faqar b'20 miljun ruħ sal-2020 jista' jintlaħaq 

permezz ta' politiki kontra l-faqar u  ta' xogħol attiv imsejsa fuq l-integrazzjoni tal-

perspettiva tal-ġeneri ffukata primarjament fuq it-tkattir u l-appoġġ tal-

parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol; jinnota li l-faqar għadu jiġi mkejjel fuq 

l-introjtu akkumulat tal-unità domestika, liema prattika tassumi li l-membri kollha 

tal-unità domestika jaqilgħu l-istess u jqassmu r-riżorsi b'mod indaqs;" 

it-tieni parti: "jitlob drittijiet individwalizzati u kalkoli bbażati fuq l-introjti individwali bl-għan li 

jinkixef il-kobor veru tal-faqar fost in-nisa;" 

 
§ 72 

l-ewwel parti: "Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjonijiet reali kontra l-evitar 

u l-frodi tat-taxxa bħala mezz importanti biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi ekonomiċi u 

biex jitjieb il-ġbir tal-introjtu mit-taxxi fl-Istati Membri; " 

it-tieni parti: "jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-istabbiliment ta' korp intergovernattiv tan-

NU għall-kooperazzjoni dwar it-taxxa u tniedi diskussjonijiet dwar reġistru 

finanzjarju Ewropew;" 

 
§ 73 
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l-ewwel parti: It-test kollu apparti l-kliem: "għas-servizzi soċjali, tas-saħħa, tal-akkomodazzjoni, 

tal-impjieg u tal-edukazzjoni" u "approssimazzjoni u armonizzazzjoni" u "fejn 

applikabbli" 

it-tieni parti: dan il-kliem 

 


