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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-qagħda tan-negozjati mar-Renju Unit 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0676/2017, B8-0677/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0676/2017 

(EFDD) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 59, 591, 26 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0677/2017 

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

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 537, 78, 66 

Wara l-§ 1 17 GUE/NGL VSI - 108, 458, 123 

§ 2 1 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

Vmaq   

1/VSI + 641, 34, 14 

2 +  

Wara l-§ 2 18 GUE/NGL  -  

§ 3 8 EFDD VSI - 62, 597, 31 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VSI + 571, 62, 56 

4/VSI + 572, 68, 49 

§ 5 10 EFDD VSI - 135, 538, 16 

Wara l-§ 5 9 EFDD VSI - 66, 612, 10 

§ 7 § test oriġinali VSI + 558, 76, 54 

§ 8, inċiż 1 12 EFDD VSI - 55, 595, 36 

§ 8, inċiż 2 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI + 547, 84, 55 

§ 8, inċiż 3 13 EFDD VSI - 75, 584, 28 

§ 8, inċiż 4 14 EFDD VSI - 57, 594, 34 

§ 8, inċiż 5 § test oriġinali VSI + 562, 79, 46 

§ 8, inċiż 8 16 EFDD VSI - 105, 553, 29 

§ 8, wara l-inċiż 8 15 EFDD VSI - 70, 592, 25 

11 EFDD VSI - 69, 594, 24 

§ 10 3 EFDD VSI - 65, 500, 121 

§ test oriġinali VSI + 543, 76, 66 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 562, 70, 54 

§ 13 § test oriġinali VSI + 565, 65, 58 

§ 14 § test oriġinali VSI + 559, 70, 57 

Wara l-

kunsiderazzjoni 1 

4 EFDD VSI - 87, 592, 11 

Premessa C 5 EFDD VSI - 59, 604, 24 

Premessa D § test oriġinali VSI + 573, 54, 61 

Premessa G 6 EFDD VSI - 134, 529, 23 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 620, 65, 4 

Premessa I 7 EFDD VSI - 101, 551, 34 

Premessa M § test oriġinali VSI + 575, 58, 54 

Wara l-premessa O 2 ALDE, PPE, 

S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 556, 62, 68 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emendi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, §§ 3 (it-tieliet u r-raba' partijiet), 

7, 8, inċiż 2 (it-tieni parti), 10, 12 (it-tieni parti), 13, 14, premessi D, G (it-tieni 

parti), M, votazzjoni finali (B8-0677/2017), votazzjoni finali (B8-0676/2017) 

GUE/NGL: emenda 17 

ENF: § 8, inċiż 5 

ECR: emenda 1 (l-ewwel parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: § 10 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 1 

l-ewwel parti "Jilqa' r-rapport konġunt ippreżentat min-negozjaturi tal-UE u dawk tar-Renju Unit, 

li jikkonkludi li sar progress suffiċjenti fin-negozjati għal Ftehim ta' Ħruġ," 

it-tieni parti "u jifraħ lin-negozjatur tal-Unjoni dwar il-proċess tan-negozjati s'issa;" 

 
§ 8, inċiż 2 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "bla ma jkun permess approċċ li jittratta s-setturi wieħed 

wieħed;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 12 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u jkunu jikkonsistu mill-estensjoni tal-acquis tal-UE, 

inklużi d-drittijiet taċ-ċittadini, u b'hekk jirrikjedu li l-istrumenti u l-istrutturi 

eżistenti tal-Unjoni fil-kamp regolatorju, baġitarju, superviżorju, ġudizzjarju u ta' 

infurzar jibqgħu japplikaw għar-Renju Unit;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa G 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "permezz ta' allinjament regolatorju" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

ECR: 

emenda 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "iżda" u "u huwa tal-fehma li n-negozjati jistgħu 

javvanzaw matul it-tieni fażi biss jekk il-Gvern tar-Renju Unit huwa wkoll jirrispetta 

bis-sħiħ l-impenji li ħa fir-Rapport Konġunt, u jekk dawn l-impenji jissarrfu bis-sħiħ 

fl-abbozz tal-Ftehim ta' Ħruġ" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

EFDD, ENF: 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u jinnota li, ladarba jkun ġie ffinalizzat, il-Ftehim ta' 

Ħruġ jeħtieġ li jkun ifformulat f'test legali ċar u mhux ambigwu", "li tqiegħed l-

oneru tal-prova fuq l-awtoritajiet tar-Renju Unit biex jikkontestaw id-dikjarazzjoni" 

u "għall-karattru vinkolanti tad-deċiżjonijiet tal-QtĠ-UE rigward l-interpretazzjoni 

ta' dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet taċ-ċittadini, kif ukoll" 
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it-tieni parti "u jinnota li, ladarba jkun ġie ffinalizzat, il-Ftehim ta' Ħruġ jeħtieġ li jkun ifformulat 

f'test legali ċar u mhux ambigwu" 

it-tielet parti "li tqiegħed l-oneru tal-prova fuq l-awtoritajiet tar-Renju Unit biex jikkontestaw id-

dikjarazzjoni" 

ir-raba' parti "għall-karattru vinkolanti tad-deċiżjonijiet tal-QtĠ-UE rigward l-interpretazzjoni ta' 

dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet taċ-ċittadini, kif ukoll" 
 

 

2. Oġġezzjoni għal att ta' implimentazzjoni: Użu tal-aċidu fosforiku, tal-fosfati, tad-

difosfati, tat-trifosfati u tal-polifosfati (E 338-452) f'ċerti preparati tal-laħam 

iffriżat fuq sfiefed vertikali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0666/2017 (Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament 

għall-adozzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0666/2017 

(Kumitat ENVI) 

Wara l-§ 4 4 Verts/ALE VE + 365, 298, 8 

Wara l-premessa D 1 Verts/ALE VE + 373, 294, 1 

Wara l-premessa L 2 Verts/ALE  +  

3 Verts/ALE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 373, 272, 30 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF, Verts/ALE, S&D, ECR: votazzjoni finali 
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3. Abbozz ta' rakkomandazzjoni wara l-inkjesta dwar il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-

taxxa u l-evażjoni tat-taxxa 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Abbozz ta' rakkomandazzjoni B8-0660/2017 

(Kumitat ta' Inkjesta inkarigat biex jinvestiga allegazzjonijiet ta' kontravvenzjoni u ta' 

amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-

taxxa u l-evażjoni tat-taxxa) 

Wara l-§ 1 38 GUE/NGL VSI - 129, 340, 214 

39 GUE/NGL VSI - 73, 523, 83 

40 GUE/NGL VSI - 333, 335, 11 

41 GUE/NGL VE - 299, 357, 19 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 3 23 PPE  +  

24 PPE  +  

25 PPE  +  

Wara l-§ 4 26 PPE  +  

§ 6 § test oriġinali VSI + 500, 160, 24 

§ 7 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 235, 276, 158 

Wara l-§ 8 42 GUE/NGL VE - 316, 324, 39 

43 GUE/NGL VSI + 587, 74, 24 

44 GUE/NGL VSI + 520, 151, 12 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 419, 238, 22 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 13 27 PPE VE + 476, 141, 51 

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-§ 13 9 EFDD VSI - 155, 515, 10 

§ 15 28 PPE VSI + 474, 177, 33 

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 19 § test oriġinali VSI + 355, 316, 13 

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 674, 8, 4 

2/VSI + 583, 67, 22 

Wara l-§ 22 10 EFDD VSI + 373, 281, 32 

§ 24 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 223, 304, 139 

Wara l-§ 24 45 GUE/NGL  -  

46 GUE/NGL VSI + 416, 260, 6 

Wara l-§ 25 14 S&D Vmaq   

1/VSI + 411, 248, 22 

2/VSI + 346, 309, 25 

3/VSI - 327, 327, 24 

§ 26 29 PPE VE + 374, 277, 21 

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-§ 26 58 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 27 47 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 33 48 GUE/NGL  -  

§ 34 § test oriġinali Vsep +  

§ 35 § test oriġinali VSI - 332, 334, 16 

§ 38 30 PPE VE - 244, 392, 38 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE - 307, 360, 14 

§ 39 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-§ 39 49 GUE/NGL  -  

50 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 41 11 EFDD VSI + 337, 325, 20 

§ 45 51 GUE/NGL  -  

§ test oriġinali Vsep/V

E 

- 300, 344, 28 

Wara l-§ 49 6 Verts/ALE VSI - 291, 374, 12 

52 GUE/NGL VE + 335, 327, 16 

§ 51 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 328, 349, 5 

§ 52 § test oriġinali VSI + 361, 299, 19 

§ 55 § test oriġinali VSI - 173, 360, 148 

Wara l-§ 55 15 ENF  -  

§ 58 31 PPE VSI + 500, 176, 9 

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 63 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 397, 265, 12 

Wara l-§ 66 7 Verts/ALE VSI + 425, 233, 21 

§ 69 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 346, 152, 178 

§ 70 § test oriġinali Vsep +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 72 § test oriġinali Vsep +  

§ 73 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 161, 355, 149 

§ 74 § test oriġinali Vsep -  

§ 78 32 PPE  +  

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 79 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 589, 87, 3 

2/VSI - 243, 260, 176 

§ 80 § test oriġinali Vsep -  

§ 85 § test oriġinali VSI - 318, 350, 10 

§ 87 8 Verts/ALE VSI - 183, 336, 162 

Wara l-§ 88 53 GUE/NGL  -  

§ 89 § test oriġinali Vsep -  

§ 90 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 361, 290, 25 

§ 92 § test oriġinali VSI + 375, 292, 15 

§ 97 16 ENF  -  

§ 98 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 625, 35, 21 

2/VSI - 167, 504, 12 

§ 102 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 579, 94, 9 

2/VSI + 632, 45, 3 

§ 108 § test oriġinali VSI + 631, 48, 6 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 110 17 ENF  -  

§ 114 § test oriġinali Vsep +  

§ 115 § test oriġinali VSI - 173, 341, 172 

§ 120 § test oriġinali VSI + 577, 44, 60 

§ 122 § test oriġinali VSI - 320, 333, 27 

§ 127 33 PPE  +  

§ test oriġinali Vsep ↓  

Wara l-§ 128 18 ENF VSI - 68, 577, 33 

§ 130 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 131 § test oriġinali VSI + 587, 91, 3 

Wara l-§ 131 12 EFDD VSI + 360, 293, 27 

§ 133 19 ENF VSI - 72, 572, 38 

Wara l-§ 137 20 ENF  -  

§ 139 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 359, 252, 19 

Wara l-§ 142 54 GUE/NGL  -  

§ 143 § test oriġinali VSI + 336, 329, 12 

Wara l-§ 143 55 GUE/NGL VE - 315, 351, 1 

§ 144 § test oriġinali Vsep -  

§ 145 § test oriġinali VSI - 308, 366, 10 

§ 146 § test oriġinali Vsep -  

§ 150 § test oriġinali Vsep -  

Wara l-§ 150 34 PPE  +  

§ 153 § test oriġinali Vsep -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 153 13 S&D VE + 350, 301, 26 

§ 154 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 159 1EmT EFDD VSI - 36, 573, 73 

§ 160 35 PPE VE - 302, 348, 23 

Wara l-§ 160 36 PPE VSI + 499, 134, 44 

Wara l-§ 170 56 GUE/NGL  -  

§ 176 2 EFDD VSI - 13, 656, 8 

§ 180 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 186 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 356, 309, 9 

Wara l-§ 186 57 GUE/NGL VE - 276, 355, 44 

§ 187 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 141, 365, 144 

§ 188 § test oriġinali Vsep -  

Wara l-§ 189 22 ENF VSI - 88, 567, 20 

§ 194 § test oriġinali VSI - 305, 359, 9 

§ 198 3EmT: EFDD VSI - 46, 621, 6 

§ 199 4EmT: EFDD VSI - 192, 465, 16 

§ 200 § test oriġinali Vsep -  

§ 201 § test oriġinali VSI + 376, 288, 12 

Wara l-§ 201 37 PPE  +  

§ 202 § test oriġinali VSI + 582, 97, 2 

§ 209 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2/VE + 359, 311, 2 

§ 210 5EmT EFDD VSI - 169, 493, 12 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: rakkomandazzjoni (it-test kollu) VSI + 492, 50, 136 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: emendi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 

S&D: votazzjoni finali 

Verts/ALE: emendi 6, 7, 8, 14, 28, §§ 19, 21, 35, 55, 79, 85, 92, 98, 102, 108, 115, 122, 143, 

145, 194, 201 

GUE/NGL: emendi 38, 39, 40, 43, 44, § 6 

PPE: emendi 14, 31, 36, § 52 

ENF: emendi 7, 10, 11, 18, 19, 22, 46, §§ 120, 131, 143, 202 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: §§ 7, 13, 24, 26, 34, 35, 38, 39, 45, 51, 52, 55, 58, 69, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 89, 98, 

115, 122, 127, 143, 144, 145, 146, 153, 187, 188, 194, 200 

GUE/NGL: §§ 6, 114 

PPE: §§ 7, 13, 15, 19, 24, 26, 35, 38, 45, 51, 52, 55, 63, 74, 78, 80, 85, 89, 90, 92, 115, 

122, 127, 130, 139, 143, 144, 145, 146, 150, 153, 186, 187, 188, 194, 199, 200, 201 

ECR: §§ 6, 70 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

GUE/NGL 

§ 3 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "li jistgħu jkunu legali iżda jmorru kontra l-ispirtu tal-

liġi" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 154 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "fil-ġejjieni" u "ta' kummerċ ħieles, ta' sħubija u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 180 

l-ewwel parti "Jibża' li l-prosekuzzjoni tal-informaturi biex tinżamm is-segretezza tista' 

tiskoraġġixxi l-iżvelar ta' prattiki ħżiena; jissottolinja li l-protezzjoni għandha tkun 

maħsuba biex tipproteġi lil min jaġixxi fl-interess pubbliku u li għandha tevita li 

ssikket l-informaturi" 

it-tieni parti "filwaqt li tqis ukoll id-drittijiet legali tal-kumpaniji" 

 

PPE: 

§ 12 
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l-ewwel parti "jinnota li l-monitoraġġ kontra l-korruzzjoni mill-Kummissjoni se jitkompla matul 

il-proċess tas-Semestru Ewropew; hu tal-fehma li f'dan il-proċess il-miżuri kontra l-

korruzzjoni jistgħu jkunu ddominati minn kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji oħra" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tippubblika rapport annwali dwar l-użu ta' fondi tal-UE 

kif ukoll ta' trasferimenti monetarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u tal-

Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) lejn strutturi offshore, 

inkluż l-għadd u n-natura ta' proġetti mblukkati, kummenti ta' spjegazzjoni dwar ir-

raġunament għal proġetti mblukkati u azzjonijiet ta' segwitu" 

it-tieni parti "meħuda biex jiżguraw li l-fondi tal-UE ma jkunux qed jikkontribwixxu direttament 

jew indirettament għall-evażjoni tat-taxxa u l-frodi fiskali ;" 

 
§ 38 

l-ewwel parti "Jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jimmiraw lejn riformi aktar 

ambizzjużi fil-qasam tat-tassazzjoni," 

it-tieni parti "sabiex ineħħu l-kompetizzjoni tat-taxxa fost l-Istati Membri;" 

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsegwu r-rakkomandazzjonijiet tal-

Kummissjoni Indipendenti għar-Riforma tat-Tassazzjoni Korporattiva 

Internazzjonali u jaqblu fuq rata tat-taxxa korporattiva effikaċi minima, kif ukoll fuq 

politika li tagħti ħelsien mit-taxxa b'mod ristrett u biss fuq kostijiet lokali biex 

tappoġġa l-investiment produttiv; jirrakkomanda wkoll li l-Istati Membri kollha 

jtemmu t-trattament speċjali tat-taxxa għal kumpaniji u individwi barranin u/jew 

kbar, u jippubblikaw ftehimiet diġà fis-seħħ" 

 
§ 69 

l-ewwel parti "Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-għadd ta' deċiżjonijiet tat-taxxa mogħtija 

mill-Istati Membri lil kumpaniji multinazzjonali żdied f'dawn l-aħħar snin," 

it-tieni parti "minkejja twissija soċjali maħluqa b'riżultat tal-iskandlu LuxLeaks;" 

 
§ 73 

l-ewwel parti "Jisħaq fuq il-fatt li l-iskambju awtomatiku u obbligatorju tal-informazzjoni f'dak li 

għandu x'jaqsam ma' arranġamenti ta' pjanifikazzjoni tat-taxxa aggressiva potenzjali 

b'dimensjoni transkonfinali (DAC6) għandu jkun aċċessibbli mhux biss għall-

awtoritajiet tat-taxxa" 

it-tieni parti "iżda anke għall-pubbliku ġenerali;" 

 
§ 79 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tibda proċeduri ta' ksur kontra Stati Membri għal nuqqas 

ta' konformità mal-liġi tal-Unjoni muri mill-Panama Papers u skandli oħrajn li 

nkixfu;" 

it-tieni parti "jitlob li l-Kummissjoni tirrapporta dwar il-ħtieġa li d-Direttiva Kontra l-Ħasil tal-

Flus tiġi sostitwita b'regolament sabiex jinħoloq spazju ġuridiku uniku u jiġi eliminat 

kwalunkwe nuqqas ta' infurzar fl-Istati Membri;" 

 
§ 98 

l-ewwel parti "Iħeġġeġ biex l-assi ġġenerati minn attivitajiet kriminali jiġu kkonfiskati; jappella 

għal dan il-għan biex ir-regolament dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-ordnijiet ta' 

ffriżar u ta' konfiska jiġi adottat malajr biex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali tal-

assi kriminali; jenfasizza li l-istrument legali propost mill-Kummissjoni se 

jippermetti kooperazzjoni aħjar u rikonoxximent aktar faċli ta' ordnijiet bħal dawn, 

filwaqt li jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà;" 
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it-tieni parti "jitlob li l-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva li tintroduċi restrizzjoni fuq 

ħlasijiet fi flus kontanti, sabiex tappoġġa l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, il-frodi tat-

taxxa u l-kriminalità organizzata;" 

 
§ 102 

l-ewwel parti "Jemmen li, jekk jiġu armonizzati l-istatus u l-funzjonament tal-FIUs Ewropej, l-

iskambju ta' informazzjoni jissaħħaħ;" 

it-tieni parti "jitlob li l-Kummissjoni tniedi proġett fil-pjattaforma tal-FIU biex tidentifika s-sorsi 

ta' informazzjoni li l-FIUs għandhom aċċess għalihom bħalissa; jitlob li l-

Kummissjoni toħroġ gwida dwar kif tiġi żgurata konverġenza akbar ta' funzjonijiet u 

setgħat tal-FIUs Ewropej, filwaqt li tidentifika ambitu u kontenuti minimi komuni ta' 

informazzjoni finanzjarja, amministrattiva u tal-infurzar tal-liġi li l-FIUs għandhom 

jiksbu u jkunu jistgħu jiskambjaw bejniethom; jemmen li tali gwida għandha 

tinkludi wkoll spjegazzjonijiet għal fehim komuni tal-funzjonijiet ta' analiżi 

strateġika tal-FIUs;" 

 
§ 130 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "kemm ġewwa kif ukoll barra mill-UE" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 209 

l-ewwel parti "Jappella biex titqawwa b'mod sinifikanti l-kooperazzjoni fi ħdan l-FIU.net fil-qafas 

tal-Europol," 

it-tieni parti "u jissuġġerixxi li l-attivitajiet jiġu kkollegati mat-TPCCC propost bit-tama li 

jinħoloq ''Europol għat-Taxxa'' li jkun kapaċi kemm jikkoordina l-politiki fiskali tal-

Istati Membri, kif ukoll iqawwi lill-awtoritajiet tal-Istati Membri biex jinvestigaw u 

jiżvelaw arranġamenti ta' tassazzjoni illegali fil-livell internazzjonali;" 

 
§ 210 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri, fil-mument ta' riforma tat-Trattati, jappoġġaw l-

adozzjoni ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-politika fiskali permezz ta' maġġoranza 

kwalifikata fil-Kunsill," 

it-tieni parti "u fil-qafas tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja;" 

 

S&D, PPE: 

emenda 14 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont l-aħħar data tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp 

Ekonomiċi (OECD) dwar l-investiment dirett barrani, il-Lussemburgu u l-Pajjiżi l-

Baxxi flimkien għandhom aktar investiment eżoġenu mill-Istati Uniti – il-

maġġoranza l-kbira tiegħu kostititwit minn entitajiet bi skop speċjali mingħajr ebda 

attività ekonomika sostanzjali – u l-Irlanda għandha iżjed investiment eżoġenu mill-

Ġermanja u Franza; jirrimarka li, skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika tagħha, l-

investiment barrani f'Malta jammonta għal 1 474 % tad-daqs tal-ekonomija tagħha;" 

it-tieni parti "jinnota li, skont riċerka mwettqa mill-Università ta' Amsterdam, 23 % tal-

investimenti korporattivi kollha li spiċċaw f'rifuġji fiskali għaddew mill-Pajjiżi l-

Baxxi; jemmen li din id-data hija indikazzjoni ċara li xi Stati Membri qed jiffaċilitaw 

attivitajiet eċċessivi ta' trasferiment tal-profitti a skapitu ta' Stati Membri oħrajn;" 

it-tielet parti "jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tqis lil-Lussemburgu, il-Pajjiżi Baxxi, l-

Irlanda u Malta bħala rifuġji fiskali tal-UE;" 
 

Varji 

L-emenda 21a ġiet irtirata. 
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4. Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 

Komuni 

Rapport: Michael Gahler (A8-0351/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 3 12 Verts/ALE  -  

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 519, 113, 32 

2 +  

§ 6 13 Verts/ALE  -  

§ 8 § test oriġinali Vsep +  

§ 11 14 Verts/ALE  -  

§ 13 5 GUE/NGL VSI - 162, 433, 71 

15 Verts/ALE VSI - 66, 543, 60 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 386, 252, 27 

§ 16 6EmT GUE/NGL VSI - 220, 412, 26 

16 Verts/ALE VSI - 125, 469, 65 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 355, 233, 78 

§ 18 17 Verts/ALE VSI - 80, 497, 77 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 19 18 Verts/ALE  -  

§ 20 7EmT GUE/NGL VSI - 174, 455, 37 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 19 Verts/ALE VSI - 161, 406, 102 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 22 20 Verts/ALE VSI - 92, 478, 98 

§ 27 21 Verts/ALE VSI - 209, 401, 58 

§ 31 3 PPE  +  

Wara l-§ 31 8 GUE/NGL VSI - 107, 544, 14 

§ 32 22 Verts/ALE VSI - 96, 439, 126 

§ 33 4 PPE  +  

§ 34 23 Verts/ALE VSI - 86, 532, 45 

Wara l-§ 36, sottotitolu 

"Direttorat Ġenerali 

għad-Difiża" 

§ test oriġinali Vsep +  

§ 37 § test oriġinali VSI + 370, 259, 34 

§ 38 § test oriġinali VSI + 370, 263, 33 

§ 39 § test oriġinali VSI + 350, 275, 37 

Wara l-§ 39 9 GUE/NGL VSI - 210, 383, 61 

§ 43 24 Verts/ALE  -  

Wara l-§ 46 10 GUE/NGL VSI - 116, 538, 10 

§ 50 25 Verts/ALE  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 70 26 Verts/ALE VSI - 129, 510, 26 

11 GUE/NGL VSI - 157, 489, 18 

Kunsiderazzjoni 19 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-

kunsiderazzjoni 25 

1 PPE  +  

2 PPE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 368, 237, 61 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, §§ 37, 38, 39 

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

EFDD: §§ 4 (l-ewwel parti), 13 (it-tieni parti), 16 (it-tieni parti), 37, 38, 39 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: kunsiderazzjoni 19, §§ 8, 16, 37, 38, 39, wara l-§ 36, sottotitolu "Direttorat Ġenerali 

għad-Difiża" 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 18 

l-ewwel parti "Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kummissjoni biex jaġixxu fuq it-talbiet tal-Parlament 

għal Ktieb l-Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża fil-kuntest tat-tħejjija tal-Qafas 

Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss, kif mitlub fir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament 

tat-22 ta' Novembru 2016, tat-23 ta' Novembru 2016 u tas-16 ta' Marzu 2017;" 

it-tieni parti "iqis li l-bini tal-Unjoni tad-Difiża, li tgħaqqad l-orjentazzjonijiet strateġiċi tagħha 

mal-kontribuzzjonijiet tal-UE għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet u t-tfassil tal-qafas 

istituzzjonali Ewropew għad-difiża huma elementi li jeħtieġ li jiġu sostnuti minn 

ftehim interistituzzjonali; jisħaq li bi sforz komprensiv u ta' fiduċja mill-partijiet 

interessati kollha hu possibbli li jiżdiedu l-ambitu u l-effiċjenza tal-infiq favur id-

difiża;" 

it-tielet parti "jappella li jiġi definit rwol b'saħħtu f'dan il-proċess għal pajjiżi newtrali bħall-

Awstrija u l-Iżvezja, mingħajr ma jinxteħet dubju fuq in-newtralità tal-Istati Membri 

individwali;" 

 
§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-punt (e) 

it-tieni parti Punt (e) 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipproponi programm speċifiku għar-riċerka 

fil-qasam tad-difiża, b'baġit dedikat u regoli proprji, fil-qafas tal-QFP li jmiss;" 

it-tieni parti "jisħaq li l-Istati Membri jżidu r-riżorsi disponibbli għal dak il-programm, mingħajr 

ma jkun hemm interferenza ma' programmi ta' qafas eżistenti dwar il-finanzjament 

tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-

Parlament tal-5 ta' Lulju 2017;" 
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it-tielet parti "iġedded it-talbiet preċedenti tiegħu lill-Kummissjoni biex tipprovdi parteċipazzjoni 

tal-Unjoni fi programmi dwar ir-riċerka fil-qasam tad-difiża u tal-iżvilupp imwettqa 

mill-Istati Membri, jew b'mod konġunt mal-industrija fejn xieraq, kif imsemmi fl-

Artikoli 185 u 187 tat-TFUE;" 

 

EFDD: 

§ 13 

l-ewwel parti "Jilqa' l-progress viżibbli li sar fit-tfassil ta' difiża Ewropea aktar b'saħħitha sa mill-

adozzjoni tal-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 

Ewropea (EUGS) f'Ġunju 2016; jilqa' b'mod partikolari t-tnedija tal Fond Ewropew 

għad-Difiża (EDF), u ż-żieda proposta tal-Azzjoni Preparatorja għar-Riċerka ta' 

Difiża, u l-proposta leġiżlattiva għal Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija 

tad-Difiża (EDIDP);" 

it-tieni parti "jappella lill-Istati Membri biex iżidu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji futuri tagħhom 

għall-baġit tal-UE sabiex ikopru l-ispejjeż addizzjonali kollha mġarrba mill-UE 

b'rabta mal-EDF;" 

 
§ 16 

l-ewwel parti "Jenfasizza l-fatt li l-Kummissjoni u numru dejjem akbar ta' Stati Membri impenjaw 

lilhom infushom biex iniedu l-Unjoni Ewropea tad-Difiża (EDU) u li hemm appoġġ 

qawwi għal dan fost iċ-ċittadini Ewropej; jisħaq li dan jikkorrispondi għad-domanda 

miċ-ċittadini tal-UE u mill-Parlament, partikolarment permezz ta' appelli numerużi 

espressi fir-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu; jenfasizza l-effiċjenza akbar u l-

eliminazzjoni tad-duplikazzjoni u t-tnaqqis tal-ispejjeż, li se jiġu minn integrazzjoni 

Ewropea tad-difiża aktar b'saħħitha; jisħaq, madankollu, li t-tnedija ta' EDU reali 

tirrikjedi rieda u determinazzjoni politika kontinwa;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri jimpenjaw ruħhom għal difiża Ewropea komuni u 

awtonoma, u biex jimmiraw li jiżguraw li l-baġits tad-difiża nazzjonali tagħhom 

ikunu jammontaw għal tal-inqas 2 % tal-PDG rispettivi tagħhom għal għaxar snin;" 

 

ENF, EFDD: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jenfasizza li lejn il-Lvant, għadha għaddejja l-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna, 

il-ftehimiet ta' Minsk, li mingħajrhom ma tista' tinstab l-ebda soluzzjoni għall-

kunflitt, ma ġewx implimentati u l-annessjoni u l-militarizzazzjoni illegali tal-

Krimea, kif ukoll l-impożizzjoni tas-sistemi ta' ċaħda ta' aċċess u ta' ċaħda ta' żoni 

għadhom għaddejjin; jinsab imħasseb ħafna li l-eżerċizzji u l-attivitajiet militari 

eċċessivi tar-Russja, mingħajr osservaturi internazzjonali, b'tattiċi ibridi, inkluż iċ-

ċiberterroriżmu, l-aħbarijiet foloz u l-kampanji ta' diżinformazzjoni, ir-rikatti 

ekonomiċi u tal-enerġija qegħdin jiddestabbilizzaw il-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u 

l-Balkani tal-Punent, u qegħdin jintlaqtu wkoll id-demokraziji tal-Punent, 

b'konsegwenza ta' tensjonijiet dejjem akbar fi ħdanhom;" 

it-tieni parti "jinsab imħasseb dwar il-fatt li fis-snin li ġejjin l-ambjent tas-sigurtà madwar l-UE 

se jibqa' volatili ħafna; itenni l-importanza strateġika tal-Balkani tal-Punent għas-

sigurtà u l-istabbiltà tal-UE, kif ukoll il-bżonn li l-impenn politiku tal-UE lejn ir-

reġjun jiġi ffokat u msaħħaħ, inkluż bit-tisħiħ tal-mandat tal-missjonijiet tal-Politika 

ta' Sigurtà u Difiża Komuni (PSDK); jinsab fermament konvint li sabiex tingħeleb il-

vulnerabbiltà tal-UE, hemm bżonn ta' integrazzjoni u ta' koordinament akbar;" 
 

 

5. Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà 

Komuni 

Rapport: David McAllister (A8-0350/2017) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 1 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 7 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 13 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 17 § test oriġinali Vsep +  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 482, 115, 50 

§ 20 6 ECR  -  

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 544, 80, 22 

2/VSI + 477, 122, 31 

§ 21 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 24 5 S&D  +  

§ test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

§ 25 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 28 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 38 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 39 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 514, 122, 17 

§ 42 1 Verts/ALE  -  

§ 44 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI + 519, 90, 43 

§ 45 2 Verts/ALE VSI - 88, 521, 35 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 394, 176, 72 

§ 46 3 Verts/ALE  -  

§ 47 4 Verts/ALE VSI - 130, 482, 33 

§ test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 421, 195, 21 

3/VSI + 370, 239, 19 

4 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 408, 132, 102 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 2, 4 

ENF: § 20 

EFDD: §§ 20 (it-tieni parti), 39 (it-tieni parti), 44 (it-tieni parti) 

EFDD, ENF: §§ 19 (it-tieni parti), 45 (it-tieni parti), 47 (it-tieni u t-tielet partijiet) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: § 17 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ALDE: 

§ 13 

l-ewwel parti "Jistieden lill-partijiet involuti kollha, ġewwa u barra l-Libja, biex jappoġġaw kemm 

il-ftehim politiku Libjan iffirmat fis-17 ta' Diċembru 2015 kif ukoll lill-Kunsill 

Presidenzjali li rriżulta minnu, li huwa l-unika awtorità rikonoxxuta mill-komunità 

internazzjonali u min-NU; jissottolinja li s-soluzzjoni għall-kriżi Libjana hija 

prerekwiżit għall-istabbiltà fil-Mediterran; jenfasizza l-importanza tal-viċinat tan-

Nofsinhar u l-ħtieġa li tinkiseb żona Ewro-Mediterranja ta' paċi, prosperità, stabbiltà, 

u integrazzjoni;" 

it-tieni parti "jissottolinja l-appoġġ b'saħħtu tiegħu għas-soluzzjoni ta' żewġ stati għall-kunflitt 

bejn l-Iżrael u l-Palestina, bi stat Palestinjan indipendenti, demokratiku, vijabbli u 

kontigwu li jikkoeżisti f'paċi u sigurtà maġenb l-Istat tal-Iżrael sigur; jisħaq fuq l-

importanza tal-garanzija tal-koerenza tal-politika tal-UE dwar sitwazzjonijiet ta' 

okkupazzjoni jew annessjoni ta' territorju;" 
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EFDD: 

§ 20 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jinsisti li l-UE għandha tibqa' miftuħa għall-possibbiltà 

ta' aktar sanzjonijiet gradwali jekk ir-Russja tkompli tikser id-dritt internazzjonali" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 38 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jistieden lill-Istati Membri biex ipoġġu fil-prattika r-

rakkomandazzjonijiet tal-Parlament u jħaddnu l-prinċipju tar-Responsabbiltà ta' 

Protezzjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 39 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "biex ikomplu jsaħħu l-kapaċità tal-UE u tal-pajjiżi sħab 

tagħha biex jiġġieldu l-aħbarijiet foloz u d-diżinformazzjoni, biex ifasslu kriterji ċari 

biex tiġi ffaċilitata l-identifikazzjoni ta' aħbarijiet foloz, biex jallokaw aktar riżorsi u 

jbidlu t-Task Force East StratCom f'unità vera u proprja tas-SEAE; jappella, f'dan ir-

rigward, għall-iżvilupp ta' kapaċitajiet u metodi ta' analiżi tar-riskji u tal-

vulnerabilità konġunti u komprensivi, u għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet u r-reżiljenza tal-

komunikazzjoni strateġika tal-UE" u "u l-bżonn li tali midja tissaħħaħ bħala sors ta' 

informazzjoni kredibbli, speċjalment fl-UE u fil-viċinat tagħha, u jissottolinja li l-

istazzjonijiet televiżivi u tar-radju komuni tal-UE għandhom jissaħħu aktar" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 44 

l-ewwel parti "Jenfasizza r-rwol tal-midja indipendenti fil-promozzjoni tad-diversità kulturali u l-

kompetenzi interkulturali," 

it-tieni parti "u l-bżonn li tali midja tissaħħaħ bħala sors ta' informazzjoni kredibbli, speċjalment 

fl-UE u fil-viċinat tagħha, u biex issaħħaħ iktar il-kapaċità tal-UE biex tiġġieled l-

aħbarijiet foloz u d-diżinformazzjoni; jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li tiġi 

żviluppata reżiljenza aktar b'saħħitha fuq il-livell tal-UE kontra tali informazzjoni 

mifruxa fuq l-Internet; jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina aħjar mas-SEAE dwar 

dawk il-kwistjonijiet" 

 

ENF: 

§ 1 

l-ewwel parti "Jinsab konvint li l-ebda Stat Membru waħdu ma huwa kapaċi jindirizza l-isfidi li 

qed inħabbtu wiċċna magħhom illum; jenfasizza li azzjoni komuni tal-UE hija l-

aktar mod effettiv biex jiġu mħarsa l-interessi tal-Ewropa, biex l-UE tirrispetta l-

valuri tagħha, tinvolvi ruħha f'dinja usa' bħala attur globali unit u influwenti, u biex 

tipproteġi ċ-ċittadini u l-Istati Membri tagħha minn theddid li qiegħed jiżdied fuq is-

sigurtà tagħhom, inkluż fl-isfera diġitali globali;" 

it-tieni parti "huwa mħasseb dwar l-arkitettura tas-sigurtà tal-UE, li għadha fraġli u frammentata 

fil-konfront ta' sfidi kontinwi u ġodda ta' kuljum u li fiha "paċi ibrida" saret realtà 

mhux sodisfaċenti; iħeġġeġ lill-Istati Membri jieħdu azzjoni u jissodisfaw ix-xewqat 

ta' dawk iċ-ċittadini Ewropej li enfasizzaw ripetutament li l-politika estera u ta' 

sigurtà tal-UE bbażata fuq il-valuri fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem hija l-iktar 

importanti u neċessarja mill-politiki kollha tal-UE; iqis li wasal iż-żmien li l-Istati 

Membri jimplimentaw l-għodod, strumenti u politiki tal-Politika Estera u ta' Sigurtà 

Komuni (PESK) biex jippermettu lill-UE tirrispondi għal kunflitti u kriżijiet esterni, 

tibni l-kapaċijiet tas-sħab u tipproteġi lill-Unjoni Ewropea;" 

 
§ 7 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "il-ksur tad-dritt internazzjonali mir-Russja" 
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it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 12 

l-ewwel parti "Jilqa' l-istrateġija tal-UE dwar is-Sirja adottata f'April 2017, li tinkludi l-estensjoni 

ta' sanzjonijiet għal persuni involuti fl-iżvilupp u l-użu ta' armi kimiċi; iħeġġeġ l-

estensjoni ulterjuri tas-sanzjonijiet għal dawk responsabbli għal ksur tad-drittijiet tal-

bniedem; jisħaq li dawk kollha responsabbli għal ksur tad-dritt internazzjonali 

għandhom jinżammu responsabbli; itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri 

tagħha biex jesploraw flimkien mas-sħab it-twaqqif ta' tribunal tad-delitti tal-gwerra, 

sakemm jinħareġ riferiment lill-Qorti Kriminali Internazzjonali;" 

it-tieni parti "jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE turi impenn sħiħ biex tassisti fir-rikostruzzjoni tas-Sirja 

wara l-kunflitt ;" 

 
§ 21 

l-ewwel parti "Jiddeplora l-ksur multiplu tad-dritt internazzjonali min-naħa tar-Russja u l-gwerra 

ibrida tagħha;" 

it-tieni parti "jirrikonoxxi, madankollu, il-possibbiltà ta' involviment u djalogu selettivi, raġunati 

u koerenti mar-Russja f'oqsma ta' interess komuni, sabiex jiġu żgurati r-

responsabbiltà u r-rispett għad-dritt internazzjonali" apparti l-kelma "madankollu" 

it-tielet parti il-kelma"madankollu" 

ir-raba' parti "jenfasizza l-ħtieġa li tinżamm u titħeġġeġ il-possibbiltà ta' kooperazzjoni futura 

għar-riżoluzzjoni ta' kriżijiet globali" 

il-ħames parti "fejn hemm interess dirett jew indirett tal-UE jew opportunità għall-promozzjoni tal-

valuri tal-UE;" 
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§ 22 

l-ewwel parti "Jemmen li relazzjonijiet normalizzati huma neċessità kemm għall-UE kif ukoll 

għar-Russja, u li kwalunkwe strateġija futura bejn l-UE u r-Russja jenħtieġ li 

tenfasizza fuq it-tisħiħ tal-impenn u l-appoġġ għas-Sħab tal-Lvant tal-UE; jenfasizza 

li l-UE jenħtieġ li żżomm il-bieb miftuħ għall-approfondiment ta' relazzjonijiet 

politiċi u ekonomiċi bilaterali mar-Russja," 

it-tieni parti "li jkunu kundizzjonali għall-konformità min-naħa tar-Russja mad-dritt 

internazzjonali u ftehimiet sottoskritt, u għall-waqfien tal-attitudni dejjem aktar 

assertiva tagħha lejn il-ġirien tagħha u l-Ewropa" 

 
§ 23 

l-ewwel parti "Itenni li s-sovranità, l-indipendenza u r-riżoluzzjoni paċifika ta' tilwim huma 

prinċipji ewlenin tal-ordni Ewropew ta' sigurtà li japplika għall-istati kollha;" 

it-tieni parti "jikkundanna bla riżervi, għalhekk, l-aggressjoni Russa fl-Ukrajna, inklużi l-

annessjoni illegali tal-Krimea u l-kunflitt sponsorjat mir-Russja fl-Ukrajna tal-Lvant; 

jistieden lill-UE, lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali biex jitolbu li r-

Russja trid twaqqaf l-agressjoni tagħha u teħles lill-priġunieri politiċi kollha; 

jistieden lill-komunità internazzjonali biex ikollha rwol aktar attiv u effettiv fir-

riżoluzzjoni tal-kunflitt u biex tappoġġa l-isforzi kollha għal soluzzjoni paċifika 

dejjiema li tirrispetta l-unità, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna, b'mod 

partikolari bl-iskjerament – bil-kunsens tal-awtoritajiet Ukreni – ta' missjoni għall-

bini u ż-żamma tal-paċi għat-territorju kollu;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti "Itenni l-ħtieġa ta' ffukar mill-ġdid strateġiku fuq il-Balkani tal-Punent, li 

jirrikonoxxi li l-UE jenħtieġ li ssegwi l-ambizzjonijiet tagħha fir-reġjun, peress li 

jekk tagħmel dan jingħata impetu ġdid lill-politika ta' tkabbir kredibbli tal-UE 

bbażata fuq il-kriterji ta' Copenhagen, u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt u r-reżiljenza tal-

istituzzjonijiet tal-istat;" 

it-tieni parti "jemmen li l-istabbiltà fil-Balkani tal-Punent trid tibqa' prijorità maġġuri; jappella 

għal aktar sforzi għat-titjib tal-kundizzjonijiet soċjo-ekonomiċi u politiċi tar-reġjun; 

huwa konvint li l-integrazzjoni Ewropea u r-rikonċiljazzjoni reġjonali huma l-aħjar 

mezz biex jiġu indirizzati l-perikli li jirriżultaw minn indħil u influwenzi barranin 

destabbilizzanti, il-finanzjament ta' netwerks kbar ta' Salafisti u Wahhabi u r-

reklutaġġ ta' ġellieda barranin, il-kriminalità organizzata, tilwim maġġuri bejn l-

istati, id-diżinformazzjoni u t-theddid ibridu; jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jibqa' 

impenjat li jrawwem soċjetajiet poltiċi ferm effettivi fir-reġjun ;" 

 
§ 25 

l-ewwel parti "Itenni li ladarba jiġu ssodifati dawk il-kriterji kollha, il-bibien tal-UE huma miftuħa 

għall-adeżjoni;" 

it-tieni parti "jilqa' l-isforzi reċenti li ttieħdu bħala parti mill-Proċess ta' Berlin u s-Summit ta' 

Trieste li jagħtu impetu addizzjonali għall-konverġenza tal-pajjiżi tal-Balkani tal-

Punent lejn adeżjoni mal-UE; itenni li jenħtieġ li jingħataw attenzjoni u appoġġ 

speċjali għall-implimentazzjoni tar-riformi istituzzjonali u politiċi kruċjali fil-

Balkani tal-Punent," 

it-tielet parti "u jistieden lill-Kummissjoni biex terġa tikkunsidra l-possibbiltà ta' allokazzjoni 

addizzjonali ta' riżorsi finanzjarji għall-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-

Adeżjoni (IPA), bħala wieħed mill-aktar għodod importanti li jgħinu l-

implimentazzjoni ta' dawn ir-riformi ;" 

 
§ 28 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma "finanzjarju" 

it-tieni parti din il-kelma 
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EFDD, ENF: 

§ 19 

l-ewwel parti "Jemmen bil-qawwa li jenħtieġ approċċ ġdid għar-relazzjonijiet tal-UE mal-ġirien 

tagħha tal-Lvant; jemmen li l-appoġġ għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jkollhom rabtiet 

iktar mill-qrib mal-UE għandu jkun prijorità ewlenija għall-politika barranija tal-

UE;" 

it-tieni parti "jemmen li l-estensjoni tas-sanzjonijiet kontra individwi u entitajiet fir-Russja hija 

riżultat inevitabbli tan-nuqqas ta' implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' Minsk, u jkompli 

jqis tali implimentazzjoni min-naħat kollha bħala l-bażi għal soluzzjoni politika 

sostenibbli għall-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna;" 

 
§ 45 

l-ewwel parti "Jemmen li l-Ewropa għandha ssaħħaħ ulterjorment il-kooperazzjoni dwar id-difiża 

komuni, sabiex tiddefendi l-valuri u l-prinċipji komuni tagħha u l-awtonomija 

strateġika; jenfasizza l-importanza tar-rabta bejn is-sigurtà esterna u interna, l-użu 

aħjar tar-riżorsi u l-kontroll tar-riskju fil-periferija tal-Ewropa; ifakkar li r-rabta bejn 

is-sigurtà u l-iżvilupp hija prinċipju essenzjali li tirfed l-approċċ tal-Unjoni lejn il-

kriżijiet u l-kunflitti esterni; jistieden lill-Istati Membri biex jisfruttaw il-potenzjal 

sħiħ tat-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(PSDK), u jilqa' f'dan il-kuntest l-Pjan ta' Implimentazzjoni dwar is-Sigurtà u d-

Difiża; jinkoraġġixxi rieżami tal-approċċ tal-UE fir-rigward tal-missjonijiet ċivili 

tal-PSDK sabiex jiġi żgurat li dawn jiġu mfassla, implimentati u appoġġati b'mod 

xieraq; iqis li l-kapaċitajiet tal-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) u l-

kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) u l-Gruppi Tattiċi tal-UE jenħtieġ li 

jintużaw fil-potenzjal sħiħ tagħhom;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri biex jipprovdu finanzjament addizzjonali għal dan il-

għan;" 

 
§ 47 

l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti bis-sħiħ l-isfidi dejjem akbar għas-sigurtà fil-

proposta tagħha għall-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss; iqis li kemm id-daqs kif 

ukoll il-flessibbiltà tal-baġit tal-PESK iridu jilħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini tal-UE 

dwar ir-rwol tal-UE bħala fornitur tas-sigurtà; jinsisti fuq il-ħtieġa li jkun hemm 

viżjoni globali għall-politika u l-istrumenti tal-UE fil-qasam tas-sigurtà, inkluża 

koordinazzjoni siewja mal-Fond Ewropew għad-Difiża propost ;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Istati Membri biex jimmiraw lejn il-mira ta' 2 % tal-PDG fin-nefqa fuq 

id-difiża, u biex jonfqu 20 % tal-baġits tad-difiża tagħhom f'tagħmir identifikat mill-

EDA bħala meħtieġ; " 

it-tielet parti "jindika, barra minn hekk, li kull politika ġdida għandha tiġi appoġġata minn sorsi ta' 

finanzjament ġodda;" 

ir-raba' parti "jinnota li bosta Stati Membri għandhom diffikultà biex iżommu firxa wiesgħa ħafna 

ta' kapaċitajiet difensivi kompletament operazzjonali, l-aktar minħabba diffikultajiet 

finanzjarji; jappella, għalhekk, għal aktar kooperazzjoni u koordinament dwar liema 

kapaċitajiet għandhom jinżammu sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jispeċjalizzaw 

f'ċerti kapaċitajiet u jonfqu r-riżorsi tagħhom b'mod aktar effiċjenti; jemmen li l-

interoperabbiltà hija kruċjali jekk il-forzi tal-Istati Membri għandhom isiru aktar 

kompatibbli u integrati; ifakkar li l-approprjazzjonijiet tal-PESK kienu 

jirrappreżentaw 3,6 % tal-impenji tal-Intestatura 4 fl-2016 u 0,2 % tal-baġit kollu tal-

UE; jiddispjaċih li d-daqs u s-sottoimplimentazzjoni tal-kapitolu tal-PESK, kif ukoll 

it-trasferimenti sistematiċi li saru minnu jiżvelaw nuqqas persistenti ta' ambizzjoni li 

l-UE taġixxi bħala protagonista globali;" 
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6. Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2016 u l-

politika tal-UE dwar il-kwistjoni 

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0365/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 562, 51, 20 

3 +  

4 +  

5 +  

§ 12 § test oriġinali VSI + 568, 25, 43 

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Wara l-§ 16 1 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VSI + 445, 134, 47 

2 Verts/ALE, 

S&D, 

GUE/NGL 

VSI + 390, 198, 36 

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 609, 7, 16 

2 +  

3 +  

4 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 32 § test oriġinali VSI + 624, 6, 1 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 37 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

6 +  

§ 42 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 51 § test oriġinali VSI + 507, 99, 22 

§ 56 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 63 § test oriġinali Vsep +  

§ 69 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 5 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 10 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 23 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 26 § test oriġinali Vsep +  

Kunsiderazzjoni 34 § test oriġinali Vsep +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Premessa H § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 443, 95, 84 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE, GUE/NGL: emendi 1, 2 

ENF: §§ 12, 32, 51 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ENF: §§ 63, 69, kunsiderazzjonijiet 5, 10, 23, 26, 34 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 16 

l-ewwel parti "Jikkundanna l-użu tal-vjolenza sesswali fuq in-nisa u l-bniet, inklużi l-istupri tal-

massa, l-iskjavitù sesswali, il-prostituzzjoni furzata, il-forom ta' persekuzzjoni 

bbażati fuq il-ġeneru, it-traffikar, it-turiżmu sesswali u kull forma ta' vjolenza fiżika, 

sesswali u psikoloġika, bħala arma tal-gwerra; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-

delitti relatati mal-ġeneru u d-delitti ta' vjolenza sesswali huma kklassifikati fl-Istatut 

ta' Ruma bħala delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew atti kostituttivi fir-

rigward tal-ġenoċidju jew it-tortura; jisħaq fuq l-importanza tad-difiża tad-drittijiet 

tan-nisa," 

it-tieni parti "inklużi d-drittijiet sesswali u riproduttivi tagħhom," 

it-tielet parti "bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni, tal-edukazzjoni u b'sostenn lill-OSĊ; jilqa' 

b'sodisfazzjon l-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-

Sessi 2016-2020, li jipprovdi lista komprensiva ta' miżuri biex tittejjeb is-sitwazzjoni 

tan-nisa rigward l-ugwaljanza tad-drittijiet u l-awtonomizzazzjoni; jenfasizza l-

importanza li tiġi żgurata l-implimentazzjoni effikaċi tiegħu; jilqa' wkoll l-adozzjoni 

tal-Impenn Strateġiku għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi 2016-2019, li jippromwovi l-

ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa fid-dinja kollha; jisħaq fuq l-

importanza tar-ratifika u tal-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni ta' Istanbul 

min-naħa tal-Istati Membri kollha; jirrimarka li l-edukazzjoni hija l-aħjar strument 

għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza fuq in-nisa u t-tfal; jitlob li l-

Kummissjoni, is-SEAE u l-VP/RGħ jintensifikaw il-proċess li bih jonoraw l-obbligi 

u l-impenji tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tan-nisa fil-qafas tas-CEDAW u 

jinkoraġġixxi lill-pajjiżi terzi jagħmlu pariġġ; jemmen fil-ħtieġa li l-UE tkompli 

tintegra l-appoġġ lin-nisa fl-operazzjonijiet tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni 

(PSDK), fil-prevenzjoni tal-kunflitti u fir-rikostruzzjoni wara kunflitt; itenni l-

importanza tar-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar in-nisa, l-paċi 

u s-sigurtà; jisħaq fuq l-importanza li n-nisa jipparteċipaw b'mod sistematiku, 

ugwali, sħiħ u attiv fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, fil-promozzjoni tad-

drittijiet tal-bniedem u tar-riformi demokratiċi, kif ukoll fl-operazzjonijiet taż-

żamma tal-paċi, fl-assistenza umanitarja, fil-proċessi ta' rikostruzzjoni ta' wara l-

kunflitti u ta' tranżizzjoni demokratika li jwasslu għal soluzzjonijiet politiċi dejjiema 

u stabbli; ifakkar li, fl-2016, il-Premju Sakharov ingħata lil Nadia Murad u lil 

Lamiya Aji Bashar, superstiti tat-tjassir sesswali min-naħa tal-ISIS/Daesh;" 

 



P8_PV(2017)12-13(VOT)_MT.docx 29 PE 615.935 

ENF: 

§ 8 

l-ewwel parti "Jesprimi tħassib serju dwar l-għadd dejjem jiżdied ta' attakki kontra minoranzi 

reliġjużi, li ta' spiss isiru minn atturi mhux statali bħall-ISIS/Daesh; jiddeplora l-fatt 

li bosta pajjiżi għandhom u japplikaw liġijiet kontra l-konverżjoni u l-blasfemija, li 

jillimitaw effettivament, jew saħansitra jċaħħdu, il-libertà tar-reliġjon jew tat-

twemmin u l-libertà tal-espressjoni tal-minoranzi reliġjużi u tal-atei; jitlob miżuri 

maħsuba biex iħarsu lill-minoranzi reliġjużi, lil dawk li ma jemmnux u lill-atei, li 

jisfaw vittmi tal-liġijiet kontra l-blasfemija u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri 

jidħlu f'diskussjonijiet politiċi bil-għan li dawn il-liġijiet jiġu revokati; jistieden lill-

UE u l-Istati Membri tagħha jżidu l-isforzi tagħhom biex itejbu r-rispett tal-libertà 

tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon u tat-twemmin u jippromwovu d-djalogu 

interreliġjuż u interkulturali fl-impenn tagħhom mal-pajjiżi terzi; jitlob li tittieħed 

azzjoni konkreta għall-implimentazzjoni effikaċi tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-

promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, inkluż billi jiġi 

żgurat taħriġ sistematiku u konsistenti tal-persunal tal-UE fis-sede ċentrali u fid-

delegazzjonijiet;" 

it-tieni parti "jappoġġa bis-sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu l-inizjattiva fejn jidħlu riżoluzzjonijiet 

tematiċi dwar il-libertà tar-reliġjon u tat-twemmin fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-

Bniedem (UNHRC) u fl-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti; jappoġġa bis-

sħiħ il-ħidma tal-Mibgħut Speċjali tal-UE għall-Promozzjoni tal-Libertà tar-Reliġjon 

jew tat-Twemmin barra mill-UE, is-Sur Ján Figel;" 
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§ 9 

l-ewwel parti "Itenni l-fatt li l-libertà tal-espressjoni, online u offline, hija komponent vitali ta' 

kwalunkwe soċjetà demokratika, billi trawwem kultura ta' pluraliżmu li tagħti s-

setgħa lis-soċjetà ċivili u liċ-ċittadini li jżommu responsabbli lill-gvernijiet tagħhom 

u lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għal għemilhom, u tappoġġa r-rispett tal-istat tad-

dritt; jenfasizza li r-restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni online jew offline, 

pereżempju permezz tat-tneħħija ta' kontenut online, għandha ssir biss f'ċirkostanzi 

eċċezzjonali, meta preskritti mil-liġi u ġustifikati biex jintlaħaq għan leġittimu; 

jenfasizza, għaldaqstant, li l-UE għandha tintensifika l-isforzi tagħha biex 

tippromwovi l-libertà tal-espressjoni permezz tal-politiki u tal-istrumenti esterni 

tagħha; itenni t-talba tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex itejbu l-

monitoraġġ tagħhom ta' kull tip ta' restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni u tal-midja 

f'pajjiżi terzi, jikkundannaw malajr u sistematikament tali restrizzjonijiet u jużaw il-

mezzi u l-istrumenti diplomatiċi kollha għad-dispożizzjoni tagħhom biex jeliminaw 

tali restrizzjonijiet" 

it-tieni parti "jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi tal-Linji Gwida tal-

UE dwar il-Libertà tal-Espressjoni Online u Offline u li jsir monitoraġġ regolari tal-

impatt tagħhom;" 

it-tielet parti "jikkundanna l-mewt u l-inkarċerazzjoni ta' ħafna ġurnalisti u bloggers fl-2016 u 

jistieden lill-UE tagħtihom protezzjoni effettiva;" 

ir-raba' parti "jilqa' b'sodisfazzjon l-Istrument Ewropew il-ġdid għad-Demokrazija u għad-

Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li tnieda fl-2016, bl-għan speċifiku tiegħu jkun fuq 

l-għoti ta' taħriġ lid-delegazzjonijiet tal-UE u lill-operaturi tal-midja fil-pajjiżi terzi 

dwar l-applikazzjoni tal-Linji Gwida;" 

il-ħames parti "jisħaq fuq l-importanza li jiġu żvelati u kkundannati d-diskors ta' mibegħda u l-

inċitamenti għall-vjolenza, kemm fl-Internet kif ukoll fi bnadi oħra, billi 

jikkostitwixxu theddida għall-istat tad-dritt u għall-valuri rrappreżentati mid-drittijiet 

tal-bniedem;" 

 
§ 24 

l-ewwel parti "Itenni l-fatt li "traffikar tal-bnedmin" tfisser ir-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, 

il-ħabi jew l-ilqugħ ta' persuni, permezz tat-theddid tal-forza jew tal-użu tagħha jew 

forom oħra ta' koerċizzjoni, ħtif, frodi, qerq, abbuż ta' poter jew ta' pożizzjoni ta' 

vulnerabbiltà jew permezz tal-għoti jew teħid ta' ħlas jew benefiċċji biex jinkiseb il-

kunsens ta' persuna li għandha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament" 

it-tieni parti "jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jiskoraġġixxu t-talba li 

fuqha jissejsu l-forom kollha ta' sfruttament tal-persuni, speċjalment tan-nisa u tat-

tfal, li twassal għat-traffikar, filwaqt li fl-istess ħin jinżamm approċċ ibbażat fuq id-

drittijiet tal-bniedem u ċċentrat fuq il-vittmi;" 

it-tielet parti "itenni l-bżonn li l-Istati Membri kollha jimplimentaw l-Istrateġija tal-UE għall-

Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin u d-Direttiva 2011/36/UE f'dan ir-rigward;" 

ir-raba' parti "Jesprimi tħassib kbir għall-vulnerabbiltà estrema tal-migranti u tar-rifuġjati għall-

isfruttament, għat-traffikar u għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin; 

jisħaq fuq il-bżonn li tinżamm distinzjoni bejn il-kunċetti ta' traffikar tal-bnedmin u 

ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin;" 

 
§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u lill-Istati Membri li għadhom ma [....]x" u "biex 

jagħmel dan" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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§ 37 

l-ewwel parti "Jesprimi tħassib profond u solidarjetà mal-għadd kbir ta' rifuġjati, migranti u 

persuni li jfittxu asil, fosthom għadd dejjem ikbar ta' nisa, bħala vittmi ta' kunflitti, 

vjolenza, persekuzzjoni, nuqqasijiet fil-governanza, faqar, migrazzjoni irregolari u 

netwerks ta' traffikar u ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' bnedmin" apparti l-

kliem "rifuġjati, migranti u persuni li jfittxu asil, fosthom għadd dejjem ikbar ta' 

nisa, bħala" u "migrazzjoni irregolari" 

it-tieni parti "rifuġjati, migranti u persuni li jfittxu asil, fosthom għadd dejjem ikbar ta' nisa, 

bħala" u "migrazzjoni irregolari" 

it-tielet parti "jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jittieħdu passi reali biex jingħelbu l-kawżi profondi tal-

flussi migratorji u jinstabu soluzzjonijiet fit-tul ibbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem u d-dinjità, u għalhekk tkun indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi tar-

rifuġjati, anki billi jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti fil-viċinat 

Ewropew, pereżempju bis-saħħa tal-iżvilupp tal-kooperazzjoni u ta' sħubijiet mal-

pajjiżi terzi kkonċernati li jikkonformaw mad-dritt internazzjonali u jkun żgurat ir-

rispett tad-drittijiet tal-bniedem f'dawn il-pajjiżi; jesprimi t-tħassib kbir tiegħu għall-

vjolenza kontra t-tfal migranti, inklużi t-tfal migranti li għebu, mhux akkumpanjati, 

u jitlob pjanijiet ta' risistemazzjoni, riunifikazzjoni tal-familja u kurituri umanitarji; 

jinsab inkwetat mhux ftit għas-sitwazzjoni mwiegħra u n-numru dejjem akbar ta' 

persuni spostati internament u jappella għar-ritorn sikur tagħhom, għar-

risistemazzjoni tagħhom jew għall-integrazzjoni lokali tagħhom; jistieden lill-UE u 

lill-Istati Membri tagħha jagħtu assistenza umanitarja fil-qasam tal-edukazzjoni, tal-

akkomodazzjoni, tas-saħħa u għal żoni umanitarji oħrajn li jassistu lir-rifuġjati l-

eqreb tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom, u jimplimentaw adegwatament il-politiki ta' 

ritorn; jenfasizza l-ħtieġa ta' approċċ komprensiv ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem 

fil-konfront tal-migrazzjoni u jistieden lill-UE tikkoopera aktar man-NU, mal-

organizzazzjonijiet reġjonali, mal-gvernijiet u mal-NGOs; jistieden lill-Istati Membri 

jimplimentaw bis-sħiħ il-pakkett Ewropew komuni fil-qasam tal-asil u l-

leġiżlazzjoni komuni fil-qasam tal-migrazzjoni, partikolarment bil-għan li jitħarsu l-

persuni vulnerabbli li jfittxu asil;" 

ir-raba' parti "jissottolinja li l-kunċetti ta' pajjiż bla periklu u ta' pajjiż ta' oriġini bla periklu ma 

għandhom l-ebda mod jimpedixxu l-eżami tal-applikazzjonijiet individwali għall-

asil" 

il-ħames parti "kontra l-istrumentalizzazzjoni tal-politika barranija tal-UE bħala "ġestjoni tal-

migrazzjoni";" 

is-sitt parti "jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jistabbilixxu trasparenza totali rigward il-fondi 

allokati lill-pajjiżi terzi għall-kooperazzjoni fil-qasam tal-migrazzjoni u jiżguraw li 

tali kooperazzjoni ma tmurx għall-vantaġġ tal-istrutturi involuti fil-ksur tad-drittijiet 

tal-bniedem, iżda pjuttost tmur pari passu mat-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-

bniedem f'dawn il-pajjiżi;" 

 
§ 56 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-politika tat-tkabbir hija waħda mill-għodod l-aktar b'saħħithom għat-

tisħiħ tar-rispett tal-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet tal-bniedem fid-dawl tal-

iżviluppi politiċi attwali fil-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati;" 
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it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-isforzi tagħha biex tirfed it-tisħiħ tal-kulturi 

politiċi demokratiċi, ir-rispett tal-istat tad-dritt, l-indipendenza tal-mezzi tal-

komunikazzjoni kif ukoll tal-ġudikatura, u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni f'dawn il-

pajjiżi; jesprimi l-konvinzjoni tiegħu li l-politika Ewropea tal-viċinat riveduta 

għandha tkompli żżomm fil-qalba tagħha l-protezzjoni, il-promozzjoni attiva u l-

applikazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi; itenni l-fatt li l-

protezzjoni, is-sostenn attiv u l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-

demokrazija huma fl-interess kemm tal-pajjiżi sħab kif ukoll tal-UE; ifakkar, barra 

minn hekk, fil-ħtieġa għall-UE li ssostni l-impenn tagħha mas-sħab tagħha, 

partikolarment fil-viċinat tagħha, biex tappoġġa r-riforma ekonomika, soċjali u 

politika, tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem u tgħin ħalli jiġi stabbilit l-istat tad-dritt, 

bħala l-aħjar mezz sabiex jissaħħaħ l-ordni internazzjonali u tiġi żgurata l-istabbiltà 

tal-viċinat tagħha; ifakkar li l-Unjoni għall-Mediterran tista' u jmissha ssawwar id-

djalogu politiku f'dan ir-reġjun u teżerċita pressjoni qawwija favur aġenda b'saħħitha 

fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fir-reġjun; ifakkar li 

kwalunkwe pajjiż li jaspira li jsir membru tal-UE għandu jiggarantixxi bis-sħiħ id-

drittijiet tal-bniedem u jissodisfa b'mod rigoruż il-kriterji ta' Copenhagen, u n-nuqqas 

ta' konformità ma' dawn jaf iwassal għall-iffriżar tan-negozjati;" 

 
premessa H 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: ", bħal minoranzi etniċi, lingwistiċi u reliġjużi, il-

persuni b'diżabilità, il-persuni LGBTI, in-nisa, it-tfal, il-persuni li jfittxu asil u l-

migranti," 

it-tieni parti dan il-kliem 

 

PPE, ENF: 

§ 42 

l-ewwel parti "Iqis li l-UE għandha tkompli bl-isforzi tagħha għat-titjib tar-rispett għad-drittijiet 

tal-bniedem tal-persuni LGBTI, b'konformità mal-Linji Gwida tal-UE dwar is-

suġġett; jappella għall-implimentazzjoni totali tal-Linji Gwida, inkluż permezz tat-

taħriġ tal-persunal tal-UE fil-pajjiżi terzi; jiddenunzja l-fatt li 72 pajjiż għadhom 

jikkriminalizzaw l-omosesswalità; huwa mħasseb bil-fatt li 13 minnhom jipprevedu 

l-piena tal-mewt, u jemmen li l-prattiki vjolenti u l-atti ta' vjolenza kontra individwi 

għal raġunijiet tal-orjentament sesswali tagħhom, bħal dikjarazzjonijiet furzati tal-

omosesswalità, reati ta' mibegħda u diskors ta' inċitament għall-mibegħda online u 

offline kif ukoll l-istupru korrettiv ma għandhomx jibqgħu mingħajr sanzjonijiet;" 

it-tieni parti "nota tal-legalizzazzjoni f'ċerti pajjiżi taż-żwieġ u tal-unjoni ċivili bejn persuni tal-

istess sess u jinkoraġġixxi li dawn ikomplu jiġu rikonoxxuti;" 

it-tielet parti "jikkundanna l-ksur tal-integrità fiżika fil-konfront tan-nisa u tal-gruppi minoritarji; 

jitlob lill-Istati jagħmlu dawn il-prattiki illegali, jaffrontaw dawk responsabbli 

għalihom u jagħtu appoġġ lill-vittmi;" 
 

Varji 

Inés Ayala Sender (Grupp S&D) hija wkoll firmatarja tal-emendi 1 u 2. 
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7. Hong Kong, 20 sena wara li għadda f'idejn iċ-Ċina 

Rapport: Alyn Smith (A8-0382/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 1(r) 2 GUE/NGL VSI + 344, 251, 9 

Wara l-§ 1(s) 3 GUE/NGL VSI + 338, 247, 12 

Premessa D 1 Verts/ALE  -  

votazzjoni: rakkomandazzjoni (it-test kollu) VSI + 490, 82, 17 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 2, 3 

 


