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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. Perijodu għad-disa' elezzjoni tar-rappreżentanti għall-Parlament Ewropew b'vot 

dirett universali * 

Rapport: Danuta Maria Hübner (A8-0145/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 492, 14, 24 

 

 

2. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament - 2019 

Proposta tal-Konferenza tal-Presidenti:  

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta tal-

Konferenza tal-

Presidenti 

Iddikjarata approvata 

 

 

3. Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja *** 

Rakkomandazzjoni: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 482, 59, 33 

 

 

 

4. Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni) 

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 500, 72, 22 

 

 

5. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu *** 

Rakkomandazzjoni: Helga Stevens (A8-0131/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 544, 57, 10 

 

 

 

6. Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni tat-Terroriżmu (Protokoll 

Addizzjonali) *** 

Rakkomandazzjoni: Helga Stevens (A8-0132/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 549, 56, 7 

 

 

 

7. L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0029/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 90 kumitat VSI + 533, 37, 57 

 

 

 

8. Vetturi li m'għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' 

tagħmir elettriku u elettroniku ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0013/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 35 kumitat VSI + 568, 42, 28 

 

 

 

9. L-iskart ***I 
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Rapport: Simona Bonafè (A8-0034/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 253 kumitat VSI + 559, 42, 46 

Dikjarazzjonijiet tal-

Kummissjoni 

254 kumitat  +  

 

 

 

10. Ir-rimi ta' skart f'terraferma ***I 

Rapport: Simona Bonafè (A8-0031/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 53 kumitat VSI + 580, 44, 37 

 

 

 

11. Regoli ta' proċedura fil-qasam tar-rappurtar dwar l-ambjent ***I 

Rapport: Francesc Gambús (A8-0253/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 13 kumitat VSI + 639, 13, 17 

 

 

 

12. Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-integrità, b'mod partikolari l-ħatra tas-

Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0214/2018 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0214/2018 

(Kumitat CONT) 

§ 1 5 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI + 464, 205, 8 

8 ECR VE - 301, 371, 6 

§ 6 9 ECR  -  

Wara l-§ 18 3 ENF VSI - 142, 527, 7 

10 ECR  -  

11 ECR  -  

§ 20 § test oriġinali VSI + 621, 60, 5 

Wara l-§ 20 12 ECR  -  

§ 22 1 EFDD  -  

6 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 260, 422, 6 

7 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 289, 388, 4 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 459, 220, 6 

2/VSI + 388, 266, 28 

3/VSI + 627, 50, 6 

Wara l-§ 22 2 ALDE  -  

4 ENF VSI - 120, 528, 38 

13 ECR  -  

Wara l-§ 23 14 ECR  -  

15 ECR  -  

§ 27 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 372, 304, 20 

Wara l-§ 27 17 GUE/NGL, 

Verts/ALE 

VSI - 250, 435, 9 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

16 ENF VSI - 142, 542, 3 

Wara l-§ 30 18 Verts/ALE VSI - 196, 456, 42 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emendi 3, 4, 16 

ALDE: §§ 20, 22 

GUE/NGL: emendi 5, 6, 7, 17 

Verts/ALE: emendi 6, 7, 18 

PPE: § 22 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

ALDE: § 20 

PPE: §§ 20, 27 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE, ALDE: 

§ 22 

l-ewwel parti "Jinsab konxju tal-fatt li revoka ta' att amministrattiv favorevoli ġeneralment mhijiex 

possibbli minħabba restrizzjonijiet legali" minbarra “ġeneralment” 

it-tieni parti "ġeneralment" 

it-tielet parti "madankollu jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta mill-ġdid il-proċedura tal-ħatra tas-

Segretarju Ġenerali l-ġdid sabiex tagħti l-possibilità lil kandidati oħra possibbli fi 

ħdan l-amministrazzjoni pubblika Ewropea li japplikaw, u b'hekk, li jkun jista' jkun 

hemm għażla usa' fost kandidati potenzjali għall-istess grupp ta' funzjonijiet u grad; 

jistieden lill-Kummissjoni biex fil-futur tmexxi proċeduri ta' applikazzjoni miftuħa u 

trasparenti " 
 

 

13. Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u 

regolari u dwar ir-rifuġjati 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0184/2018, B8-0185/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0184/2018 

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

Wara l-§ 4 2 GUE/NGL VSI - 57, 624, 9 

3 GUE/NGL VSI - 44, 613, 18 

Wara l-§ 5 4 GUE/NGL VSI - 62, 610, 15 

§ 28 § test oriġinali VSI + 510, 117, 69 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 32 § test oriġinali Vsep +  

Wara l-Premessa F 1 GUE/NGL VSI - 59, 606, 26 

Premessa L § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 529, 109, 55 

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 516, 137, 43 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0185/2018 

(Kumitat ENF) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 1, 2, 3, 4 

ENF: § 28, Votazzjoni finali (B8-0184/2018), Premessa L 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

GUE/NGL: § 32 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

Premessa L 

l-ewwel parti "billi l-esperjenza wriet li l-migranti jagħtu kontributi pożittivi lill-pajjiżi li jgħixu 

fihom, kif ukoll lill-pajjiżi ta' oriġini tagħhom" 

it-tieni parti "billi l-migranti jikkontribwixxu fil-pajjiżi fejn jgħixu billi jħallsu t-taxxi u jħallu 

madwar 85 % tad-dħul finanzjarju tagħhom fl-ekonomiji ta' dawk il-pajjiżi; billi fl-

2017 madwar USD 596 biljun ġew trasferiti f'rimessi globalment, u USD 450 biljun 

minnhom intbagħtu lil pajjiżi li qed jiżviluppaw, jiġifieri sa tliet darbiet tat-total tal-

għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp" 
 

 

14. Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-

terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 

Rapport: Marietje Schaake (A8-0112/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 6 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 24 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 55 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

§ 88 1 Verts/ALE VSI - 195, 344, 156 

Wara l-§ 88 2 Verts/ALE VSI - 131, 548, 13 

§ 89 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 92 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 121 3 Verts/ALE VSI - 207, 453, 39 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 462, 82, 151 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emendi 1, 2, 3 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ENF: 

§ 5 
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l-ewwel parti "Jinsab imħasseb bil-fatt li l-UE u l-istrumenti tagħha jħabbtu wiċċhom ma' sfidi 

sinifikanti, inklużi kompromessi politiċi bejn il-promozzjoni ta' valuri u drittijiet u 

interessi ta' sigurtà fit-terminu qasir, it-tinbit ta' atturi ġodda fis-settur tal-governanza 

globali u tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, inkluża l-volatilità fil-viċinat 

immedjat tal-UE, kemm fil-Lvant kif ukoll fin-Nofsinhar" 

it-tieni parti "u politika dejjem aktar aggressiva u assertiva tar-Russja" 

 
§ 6 

l-ewwel parti "Josserva li l-Fondi Fiduċjarji tal-UE nħolqu biex jindirizzaw il-kawżi profondi tal-

migrazzjoni; jiddispjaċih li l-kontribuzzjonijiet mill-baġit tal-UE għall-Fondi 

Fiduċjarji tal-UE u l-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija naqqsu l-koerenza globali, il-

viżjoni fit-tul u l-impatt tal-azzjoni tal-Unjoni" 

it-tieni parti "jisħaq għal darb'oħra li jridu jiġu ffinanzjati prijoritajiet ġodda b'approprjazzjonijiet 

ġodda" 

it-tielet parti "jesprimi dispjaċir kbir għall-fatt li l-Parlament ma ġiex formalment ikkonsultat u 

mitlub jagħti l-approvazzjoni tiegħu fi kwalunkwe fażi tal-proċess deċiżjonali fir-

rigward tad-"dikjarazzjoni dwar it-Turkija" 

 
§ 24 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "bħall-annessjoni illegali tal-Peniżola tal-Krimea min-

naħa tar-Russja u l-kunflitt fil-Punent tal-Ukrajna" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 55 

l-ewwel parti "Jisħaq fuq il-bżonn li jkunu fornuti aktar riżorsi finanzjarji u appoġġ b'taħriġ lill-

OSĊ; jinsisti fuq il-bżonn ta' miżuri urġenti biex ikomplu jitnaqqsu l-piżijiet 

burokratiċi u l-ostakli proċedurali li magħhom ikollhom iħabbtu wiċċhom l-OSĊ, 

speċjalment l-OSĊ lokali" minbarra l-kliem "aktar riżorsi finanzjarji u" 

it-tieni parti "aktar riżorsi finanzjarji u" 

it-tielet parti "jitlob li jkunu ddedikati linji baġitarji speċifiċi għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tal-OSĊ 

biex tiżdied il-kapaċità tagħhom li jaċċedu għall-finanzjamenti" 

ir-raba' parti "jiddispjaċih li fil-kuntest tar-rapport ta' analiżi ta' nofs it-terminu tal-Kummissjoni 

ma tqajmitx il-kwistjoni tan-nuqqas ta' parteċipazzjoni min-naħa tal-OSĊ fil-

programmazzjoni u fl-implimentazzjoni tal-istrumenti esterni; jistieden lill-

Kummissjoni tintegra b'mod aktar strateġiku l-involviment tal-OSĊ fl-istrumenti u 

fil-programmi esterni kollha, kif talbu kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament" 

 
§ 89 

l-ewwel parti "Itenni l-importanza fundamentali li d-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fil-

pajjiżi terzi jkunu sostnuti u promossi, inkluża l-protezzjoni tad-difensuri tad-

drittijiet tal-bniedem" 

it-tieni parti "indipendentement mill-indħil tal-awtoritajiet ta' pajjiżi terzi" 

 
§ 92 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "ir-Rom, il-persuni LGBTI" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

15. Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità 

Rapport: Mady Delvaux (A8-0141/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 550, 70, 72 

 

 

 

16. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-aġenziji 

eżekuttivi 

Rapport: Joachim Zeller (A8-0137/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 426, 255, 12 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 1 50 GUE/NGL VSI - 195, 433, 68 

§ 4 28 EFDD  -  

51 S&D VE - 289, 398, 5 

§ 9 52 S&D  -  

§ 10 29 EFDD  -  

§ 12 30EmT EFDD  -  

53 S&D  -  

§ 17 11 GUE/NGL  -  

§ 21 31 EFDD  -  

§ 22 12 GUE/NGL  -  

§ 25 32 EFDD  -  

54 S&D  -  

§ 26 33 EFDD  -  

§ 34 55 S&D VE - 302, 389, 3 

§ 41 56 S&D VE + 355, 330, 6 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 51 6 Verts/ALE VE - 154, 507, 30 

§ 52 34 EFDD  -  

§ 53 35 EFDD  -  

§ 55 36EmT EFDD  -  

§ 58 37 EFDD  -  

§ 59 38 EFDD  -  

§ 63 39 EFDD  -  

§ 64, punt a 40 EFDD  -  

Wara l-§ 70 57 S&D  +  

§ 85 58 S&D  -  

§ 91 41EmT EFDD  -  

§ 92 42EmT EFDD  -  

§ 94 13 GUE/NGL  -  

§ 99, punt b 43 EFDD  -  

§ 99, punt c 14 GUE/NGL  -  

§ 99, punt e 44 EFDD  -  

§ 103 60 S&D VE - 232, 416, 46 

§ 130 45 EFDD  -  

§ 132 § test oriġinali Vsep/V

E 

- 273, 371, 47 

§ 133 61 S&D  -  

§ 134 62 S&D  -  

§ 135 63EmT S&D  -  

§ 136 64 S&D VE - 247, 445, 3 

Wara l-§ 152 65 S&D  -  

§ 175, introduzzjoni 15 GUE/NGL  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 176 16EmT GUE/NGL  -  

Wara l-§ 185 46 EFDD  -  

47 EFDD  -  

48 EFDD  -  

§ 204, wara l-punt g 66 S&D  -  

§ 205 67 S&D  -  

§ 216 17EmT GUE/NGL  -  

§ 219 18 GUE/NGL  +  

§ 230 68EmT S&D  -  

§ 253, punt a 69 S&D  -  

Wara l-§ 262 2 ENF VSI - 88, 588, 18 

§ 272 49 EFDD VE + 403, 284, 9 

Wara l-§ 285 3 ENF VSI - 82, 588, 12 

§ 288, punt a 70 S&D VSI - 322, 338, 10 

Wara l-§ 290 4 ENF VSI - 146, 536, 4 

§ 291, wara l-punt a 5 ENF VSI - 147, 536, 4 

Wara l-§ 292 19 GUE/NGL VSI + 365, 260, 61 

20 GUE/NGL VSI + 367, 265, 59 

Wara l-§ 294 71 S&D  +  

Wara l-§ 296 7 Verts/ALE VE - 231, 460, 4 

21 GUE/NGL  +  

1 EFDD VSI - 194, 449, 53 

8 Verts/ALE VSI + 413, 257, 15 

22 GUE/NGL VSI ↓  

§ 297 9 Verts/ALE VSI + 429, 261, 3 

§ 310 72 S&D VSI + 477, 211, 6 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Wara l-§ 322 23 GUE/NGL  +  

24 GUE/NGL  +  

25 GUE/NGL VSI - 230, 459, 8 

§ 323 26 GUE/NGL VSI + 577, 116, 3 

§ 326 27 GUE/NGL  -  

Wara l-Premessa D 10 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 494, 171, 31 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 19, 20, 22, 25, 26, 50 

Verts/ALE: emendi 8, 9 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni), emenda 1 

ENF: emendi 2, 3, 4, 5 

S&D: emendi 70, 72 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: § 132 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 

 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni dwar il-kwittanza tkopri l-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi 

(Regolament (KE) Nru 58/2003, Artikolu 14(3), u Regolament (KE) Nru 1653/2004, Artikolu 66(2)). 

 

L-emenda 59 tħassret. 
 

 

17. Kwittanza 2016: Rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza 

lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2016 

Rapport: Joachim Zeller (A8-0130/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 25 8 GUE/NGL VE + 403, 282, 5 

§ 28 9 GUE/NGL  -  

§ 68 10 GUE/NGL  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 69 11 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 247 12 GUE/NGL  -  

§ 282 13 GUE/NGL  -  

§ 286 14 GUE/NGL  -  

§ 326 15 GUE/NGL  -  

§ 327 16 GUE/NGL  -  

§ 328 17 GUE/NGL  -  

§ 330 18 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 331 1 EFDD  -  

Wara l-§ 332 2 EFDD  -  

Wara l-§ 335 3 EFDD  -  

Wara l-§ 337 4 EFDD  -  

§ 338 5 EFDD  -  

Wara l-§ 338 6 EFDD  -  

Kunsiderazzjoni 5 7 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 552, 121, 22 

 

 

 

18. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - It-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ 

Rapport: Barbara Kappel (A8-0123/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 523, 143, 28 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

VSI + 375, 125, 68 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

kollu) 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

19. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew 

Rapport: Derek Vaughan (A8-0105/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 540, 147, 4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 5 1 EFDD  -  

7 ENF VSI - 96, 589, 11 

Wara l-§ 18 8 ENF VSI - 104, 509, 79 

Wara l-§ 25 37 GUE/NGL VSI - 194, 426, 73 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 505, 108, 78 

2/VSI + 319, 294, 81 

Wara l-§ 33 9 ENF VSI - 91, 603, 2 

§ 35 38 GUE/NGL VSI - 109, 515, 66 

2 EFDD Vmaq   

1 -  

2 -  

§ 38 3 EFDD VE + 448, 219, 22 

§ test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  

§ 39 10 ENF VSI - 121, 538, 26 

Wara l-§ 39 11 ENF VSI - 93, 592, 5 

Wara l-§ 47 6 S&D  +  

Wara l-§ 52 12 ENF VSI - 91, 535, 69 

13 ENF VSI - 96, 523, 67 

14 ENF VSI - 95, 582, 14 

15 ENF VSI - 87, 583, 24 

Wara l-§ 57 39 GUE/NGL  -  

40 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 59 16 ENF VSI - 136, 526, 33 

Wara l-§ 63 17 ENF VSI - 109, 562, 5 

Wara l-§ 64 41 GUE/NGL  -  

§ 73, inċiż 6 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 371, 235, 91 

2/VSI + 578, 30, 83 

Wara l-§ 74 27 Verts/ALE VSI + 396, 264, 36 

§ 79 35 S&D  +  

Wara l-§ 83 18 ENF VSI - 94, 584, 19 

Wara l-§ 87 36 S&D  +  

42 GUE/NGL VSI + 368, 319, 4 

43 GUE/NGL VSI + 363, 298, 31 

§ 99 4 EFDD  -  

§ 100 44 GUE/NGL VSI - 169, 483, 47 

Wara l-§ 101 29 Verts/ALE VSI - 198, 478, 7 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

30 Verts/ALE VSI - 253, 425, 9 

31 Verts/ALE VSI - 242, 401, 49 

32 Verts/ALE VSI - 164, 477, 50 

§ 102 21EmT PPE VSI - 269, 388, 30 

Wara l-§ 102 22 PPE VSI - 322, 351, 14 

§ 103 23EmT

+26 

PPE VSI - 299, 383, 8 

Wara l-§ 103 24 PPE VSI - 318, 333, 40 

§ 104 25EmT PPE VSI - 284, 395, 11 

Wara l-§ 104 33 Verts/ALE VSI - 231, 437, 10 

34 Verts/ALE VSI - 260, 418, 14 

Wara l-§ 110 28 Verts/ALE VSI - 244, 442, 9 

§ 131 5 EFDD  -  

Wara l-§ 134 45 ENF  -  

20 ENF Vmaq   

1/VSI - 127, 465, 94 

2/VSI - 92, 573, 24 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 542, 142, 16 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 37, 38, 42, 43, 44, § 38 

Verts/ALE: emendi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 

PPE: §§ 29, 38 

ENF: emendi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 

S&D: § 73, inċiż 6 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: §§ 29, 38 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

emenda 2 
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l-ewwel parti "Huwa tal-fehma li s-servizz tat-trasport għall-Membri għandu jintuża biss biex 

wieħed jasal fil-bini tal-Parlament mill-ajruport jew mill-istazzjon u lura, u li 

għandhom jiġu pprovduti vannijiet żgħar u minibuses għal dan l-għan sabiex jiġi 

ottimizzat l-infiq" 

it-tieni parti " jirrimarka, madankollu, li l-Membri għandhom l-għażla li jużaw it-trasport 

ferrovjarju fil-Belġju mingħajr ħlas; jinkoraġixxi lis-Segretarju Ġenerali biex 

jinnegozja mal-amministrazzjoni Belġjana tal-ferroviji biex jiġu offruti aktar 

ferroviji diretti bejn l-istazzjoni ferrovjarju Brussell-Lussemburgu u l-ajruport ta' 

Zaventem fl-eqqel ħinijiet tal-wasla u tat-tluq għall-Membri, u jitlob lis-segretarjat 

jippromwovi l-ivvjaġġar permezz tal-ferrovija għall-Membri, sabiex titnaqqas ukoll 

l-impronta tal-karbonju tal-Membri" 

 
emenda 20 

l-ewwel parti "Ifakkar li l-Kodiċi ta' Mġiba jobbliga lill-Membri jiddikjaraw kwalunkwe rigal li 

jirċievu meta jkunu qed jirrappreżentaw lill-Parlament f'kariga uffiċjali, skont il-

kundizzjonijiet stipulati fil-Miżuri ta' Implimentazzjoni tal-Kodiċi ta' Mġiba, u li tali 

rigali jitniżżlu fir-reġistru tar-rigali" 

it-tieni parti "jistaqsi għaliex fl-2016 rigal wieħed biss ġie ddikjarat, filwaqt li fl-2015 kien hemm 

25" 

 

PPE: 

§ 73, inċiż 6 

l-ewwel parti "obbligatorju" 

it-tieni parti "it-taħriġ" u "dwar il-fastidju sesswali u l-fastidju morali għall-Membri u l-uffiċjali 

f'pożizzjonijiet ta' poter" 

 

S&D: 

§ 29 

l-ewwel parti "Jistieden lis-Segretarju Ġenerali jniedi miżuri biex jindirizza l-prezzijiet tal-lukandi 

fi Strasburgu li qegħdin jiżdiedu b'mod sinifikanti, prezzijiet li jiżdiedu b'mod 

drastiku minn sena għall-oħra, li speċjalment ikunu fl-eqqel tagħhom matul is-

sessjoni plenarja" 

it-tieni parti " jirrakkomanda l-iffiċilitar tat-trasport bejn Strasburgu u n-naħa Ġermaniża tal-

fruntiera, fejn il-prezzijiet huma ħafna aktar baxxi (possibbilment permezz ta' 

servizz ta' shuttle bus bejn Kehl u l-bini tal-Parlament);" 

 
§ 38 

l-ewwel parti "Jirrikonoxxi li, skont il-Qorti, l-ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament 

jammontaw għal EUR 114-il miljun fis-sena; jinnota s-sejba, fir-riżoluzzjoni tiegħu 

tal-20 ta' Novembru 2013 dwar il-post tas-sede tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, li, 

78 % tal-missjonijiet kollha tal-persunal tal-Parlament li jidħlu fl-ambitu tar-

Regolamenti tal-Persunal hija l-konsegwenza diretta tad-dispersjoni ġeografika tas-

servizzi tal-Parlament; ifakkar li l-istima tal-impatt ambjentali ta' din id-dispersjoni 

hija bejn il-11 000 u d-19 000 tunnellata emissjonijiet ta' CO2" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kunsill isib soluzzjoni għal din il-ħela ta' flus tal-kontribwenti" 
 

Varji: 

L-emenda 19 tħassret. 
 

 

20. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea - Il-Kunsill Ewropew u l-

Kunsill 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0116/2018) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 659, 32, 6 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 18 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 611, 55, 31 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness IV, Artikolu 5(1)(b) tar-

Regoli ta' Proċedura). 

21. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0122/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 556, 124, 4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 54 § test oriġinali Vsep +  

§ 55 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 568, 125, 7 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 
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PPE: § 54 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont il-proċedura ta' kwittanza attwali, il-QTĠ-UE tippreżenta r-rapporti 

ta' attività annwali lill-Qorti tal-Awdituri f'Ġunju, il-Qorti tal-Awdituri mbagħad 

tippreżenta r-rapport tagħha lill-Parlament f'Ottubru, u sa Mejju ssir votazzjoni dwar 

il-kwittanza mill-Parlament fis-sessjoni plenarja; jinnota li, sakemm il-kwittanza ma 

tiġix differita, jgħaddu mill-inqas 17-il xahar bejn l-għeluq tal-kontijiet annwali u l-

għeluq tal-proċedura ta' kwittanza; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi 

skeda ta' żmien ħafna iqsar; jenfasizza li l-proċedura ta' kwittanza jeħtiġilha tiġi 

ssimplifikata u mħaffa" minbarra l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat 

isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tielet parti "jitlob lill-QtĠ-UE u lill-Qorti tal-Awdituri jsegwu l-aħjar prattika fis-settur privat; 

jipproponi, f'dan ir-rigward, li l-iskadenza għall-preżentazzjoni ta' rapporti ta' attività 

annwali tkun il-31 ta' Marzu tas-sena li tiġi wara s-sena kontabilistika u dik għall-

preżentazzjoni tar-rapporti tal-Qorti tal-Awdituri tkun l-1 ta' Lulju; jipproponi wkoll 

li jsir rieżami tal-iskeda taż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza kif stabbilita fl-

Artikolu 5 tal-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sabiex il-votazzjoni 

dwar il-kwittanza ssir fis-sessjoni parzjali tal-Parlament f'Novembru, biex b'hekk 

tagħlaq il-proċedura ta' kwittanza matul is-sena ta' wara s-sena kontabilistika 

inkwistjoni" 
 

 

22. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0089/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 4 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 25 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 586, 100, 13 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 4 

l-ewwel parti "Jinnota li taħt il-proċedura ta' kwittanza attwali, ir-rapporti ta' attività annwali jiġu 

sottomessi lill-Qorti f'Ġunju, jiġu sottomessi mill-Qorti lill-Parlament f'Ottubru u 

ssir il-votazzjoni fuqhom fil-plenarja sa' Mejju; jinnota li sakemm tingħalaq il-

kwittanza, dment li ma tiġix posposta, ikunu għaddew mill-inqas 17-il xahar mill-

għeluq tal-kontijiet annwali; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' 

żmien ħafna aktar stretta; jenfasizza li l-proċedura ta' kwittanza teħtieġ tiġi 

ssimplifikata u mħaffa" minbarra l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat 

isegwi skeda ta' żmien ħafna aktar stretta" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna aktar stretta" 

it-tielet parti "jitlob lill-Qorti ssegwi l-eżempju tajjeb mogħti mis-settur privat u jipproponi li tiġi 

stabbilita skadenza għas-sottomissjoni tar-rapporti ta' attività annwali għall-

31 ta' Marzu tas-sena ta' wara, skadenza għas-sottomissjoni tar-rapporti tal-Qorti 

għall-1 ta' Lulju u sussegwentement isir rieżami tal-iskeda ta' żmien għall-proċedura 

ta' kwittanza kif stabbilit fl-Artikolu 5 tal-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-

Parlament sabiex il-votazzjoni fuq il-kwittanza tkun tista' ssir fis-sessjoni parzjali 

plenarja ta' Novembru, u b'hekk il-proċedura ta' kwittanza tingħalaq fi żmien sena 

wara s-sena finanzjarja kkonċernata" 

 
§ 8 

l-ewwel parti "Jiddispjaċih li l-firxa ta' kunsiderazzjonijiet fil-Kapitolu 10 tar-rapport annwali 

għadha limitata; jitlob lill-Qorti tipprovdi data aktar dettaljata dwar kull istituzzjoni 

sabiex tikseb stampa aħjar tan-nuqqasijiet tal-infiq amministrattiv" 

it-tieni parti "iqis li rapportar speċifiku għall-pajjiż mill-Qorti għal kull Stat Membru jkun 

milqugħ pożittivament fil-ġejjieni" 
 

 

23. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0097/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 560, 130, 4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 8 1 EFDD  -  

§ 28 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 550, 130, 20 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont il-proċedura ta' kwittanza attwali, il-Kumitat jippreżenta r-rapporti 

ta' attività annwali lill-Qorti f'Ġunju, il-Qorti mbagħad tippreżenta r-rapport tagħha 

lill-Parlament f'Ottubru, u sa Mejju ssir votazzjoni dwar il-kwittanza mill-Parlament 

fis-sessjoni plenarja; jinnota li, sakemm il-kwittanza ma tiġix differita, jgħaddu mill-

inqas 17-il xahar bejn l-għeluq tal-kontijiet annwali u l-għeluq tal-proċedura ta' 

kwittanza; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar; 

jenfasizza li l-proċedura ta' kwittanza jeħtiġilha tiġi ssimplifikata u mħaffa" minbarra 

l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tielet parti "jitlob lill-Kumitat u lill-Qorti jsegwu l-aħjar prattika fis-settur privat; jipproponi, 

f'dan ir-rigward, li l-iskadenza għall-preżentazzjoni tar-rapporti ta' attività annwali 

tkun il-31 ta' Marzu tas-sena li tiġi wara s-sena kontabilistika u dik għall-

preżentazzjoni tar-rapport tal-Qorti tkun l-1 ta' Lulju; jipproponi wkoll li jsir rieżami 

tal-iskeda taż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza kif stabbilita fl-Artikolu 5 tal-

Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sabiex il-votazzjoni dwar il-

kwittanza ssir fis-sessjoni parzjali tal-Parlament f'Novembru, biex b'hekk tagħlaq il-

proċedura ta' kwittanza matul is-sena ta' wara s-sena kontabilistika inkwistjoni" 
 

 

24. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0117/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 490, 200, 4 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

§ 17 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 21 1 Verts/ALE VSI - 252, 431, 18 

2 EFDD VSI - 240, 440, 16 

4 GUE/NGL VE + 468, 211, 19 

§ test oriġinali Vsep ↓  

§ 26 3= 

5= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 562, 125, 14 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

Verts/ALE: emenda 1 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni), emenda 2 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: § 21 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont il-proċedura ta' kwittanza attwali, il-Kumitat jippreżenta r-rapporti 

ta' attività annwali lill-Qorti f'Ġunju, il-Qorti mbagħad tippreżenta r-rapport tagħha 

lill-Parlament f'Ottubru, u sa Mejju tkun saret votazzjoni dwar il-kwittanza mill-

Parlament fis-sessjoni plenarja; jinnota li, sakemm il-kwittanza ma tiġix differita, 

jgħaddu mill-inqas 17-il xahar bejn l-għeluq tal-kontijiet annwali u l-għeluq tal-

proċedura ta' kwittanza; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' 

żmien ħafna iqsar; jisħaq fuq il-punt li l-proċedura ta' kwittanza jeħtiġilha tiġi 

ssemplifikata u mħaffa" minbarra l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat 

isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 
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it-tielet parti "jitlob lill-Kumitat u lill-Qorti jsegwu l-aħjar prattika fis-settur privat; jipproponi, 

f'dan ir-rigward, li l-iskadenza għall-preżentazzjoni tar-rapporti ta' attività annwali 

tkun il-31 ta' Marzu tas-sena li tiġi wara s-sena kontabilistika u dik għall-

preżentazzjoni tar-rapport tal-Qorti tkun l-1 ta' Lulju; jipproponi wkoll li jsir rieżami 

tal-iskeda taż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza kif stabbilita fl-Artikolu 5 tal-

Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sabiex il-votazzjoni dwar il-

kwittanza ssir fis-sessjoni parzjali tal-Parlament f'Novembru, biex b'hekk tagħlaq il-

proċedura ta' kwittanza matul is-sena ta' wara s-sena kontabilistika inkwistjoni" 

 
§ 17 

l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "filwaqt li jiġi evitat li dawn l-inizjattivi jaħbtu ma' 

attivitajiet ta' istituzzjonijiet oħra tal-Unjoni" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

25. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

Rapport: Marco Valli (A8-0128/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 542, 135, 15 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 7 1 EFDD  -  

§ 9 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 31 2 S&D  +  

§ 42 3 GUE/NGL VSI - 127, 506, 69 

§ test oriġinali Vsep +  

§ 46 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 549, 133, 18 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 
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GUE/NGL: emenda 3 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

EFDD: § 42 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

EFDD: 

§ 9 

l-ewwel parti "Jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-analiżi u l-irfinar tal-kosteffikaċja tal-kontroll ex 

post permezz tal-ipparagunar tal-ispiża tal-attivitajiet ta' kontroll ex post mal-valur 

tal-iżbalji maqbuda; jinnota li l-ispiża unitarja għall-qbid tal-iżbalji (spiża għal kull 

euro) fl-2016 kienet tammonta għal 23 ċenteżmu" 

it-tieni parti "jirrikonoxxi li din l-ispiża unitarja hija relatata mar-rata baxxa ta' żball u 

għaldaqstant tkun aktar baxxa kemm-il darba s-somma affettwata mill-iżball tkun 

ogħla" 

 

S&D: 

§ 46 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont il-proċedura ta' kwittanza attwali, is-SEAE jippreżenta r-rapporti 

ta' attività annwali lill-Qorti f'Ġunju, il-Qorti mbagħad tippreżenta r-rapport tagħha 

lill-Parlament f'Ottubru, u sa Mejju ssir votazzjoni dwar il-kwittanza mill-Parlament 

fis-sessjoni plenarja; jinnota li, sakemm il-kwittanza ma tiġix differita, jgħaddu mill-

inqas 17-il xahar bejn l-għeluq tal-kontijiet annwali u l-għeluq tal-proċedura ta' 

kwittanza; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar; 

jenfasizza li l-proċedura ta' kwittanza jeħtieġ li tiġi ssemplifikata u mħaffa" minbarra 

l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tielet parti "jitlob li s-SEAE u l-Qorti jsegwu l-aħjar prattika fis-settur privat u jipproponi, f'dan 

ir-rigward, li l-iskadenza għall-preżentazzjoni tar-rapporti ta' attività annwali tkun il-

31 ta' Marzu tas-sena li tiġi wara s-sena kontabilistika u l-iskadenza għall-

preżentazzjoni tar-rapport tal-Qorti tkun l-1 ta' Lulju; jipproponi wkoll li jsir rieżami 

tal-iskeda taż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza kif stabbilita fl-Artikolu 5 tal-

Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sabiex il-votazzjoni dwar il-

kwittanza ssir fis-sessjoni parzjali tal-Parlament f'Novembru, biex b'hekk tagħlaq il-

proċedura ta' kwittanza matul is-sena ta' wara s-sena kontabilistika inkwistjoni" 
 

 

26. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0100/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2 +  

3 +  

§ 18 1 EFDD  -  

§ 24 2= 

3= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 572, 119, 6 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jilqa' l-fatt li l-Ombudsman ippreżentat ir-rapport ta' attività annwali lill-Qorti 

f'Marzu; jinnota li l-Qorti ppreżentat ir-rapport tagħha lill-Parlament f'Ottubru u li l-

votazzjoni dwar il-kwittanza mill-Parlament se ssir fis-sessjoni plenarja sa Mejju; 

jinnota li sakemm tingħalaq il-kwittanza, dment li ma tiġix posposta, ikunu għaddew 

mill-inqas 17-il xahar mill-għeluq tal-kontijiet annwali; jirrimarka li l-awditjar fis-

settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar; jenfasizza li l-proċedura ta' 

kwittanza jeħtiġilha tiġi ssimplifikata u mħaffa" minbarra l-kliem "jirrimarka li l-

awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tielet parti "jirrikjedi lill-Ombudsman issegwi l-eżempju tajjeb mogħti mis-settur privat u 

jipproponi li tiġi stabbilita skadenza għall-preżentazzjoni tar-rapporti ta' attività 

annwali għall-31 ta' Marzu tas-sena ta' wara, skadenza għall-preżentazzjoni tar-

rapporti tal-Qorti għall-1 ta' Lulju u sussegwentement issir votazzjoni dwar il-

kwittanza fis-sessjoni plenarja ta' Novembru, u b'hekk il-proċedura ta' kwittanza 

tingħalaq fi żmien sena wara s-sena finanzjarja kkonċernata" 
 

 

27. Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 

tad-Data 

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0099/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 569, 124, 4 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 § test oriġinali Vmaq   
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1 +  

2/VE + 400, 289, 6 

3 +  

§ 23 1= 

2= 

EFDD 

GUE/NGL 

 -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 566, 130, 2 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

S&D: 

§ 3 

l-ewwel parti "Jinnota li, skont il-proċedura ta' kwittanza attwali, il-Kontrollur jippreżenta rapporti 

ta' attività annwali lill-Qorti f'Ġunju, il-Qorti mbagħad tippreżenta r-rapport tagħha 

lill-Parlament f'Ottubru, u ssir votazzjoni dwar il-kwittanza mill-Parlament fis-

sessjoni plenarja sa Mejju; jinnota li, sakemm ma tiġix posposta l-kwittanza, 

jgħaddu mill-inqas 17-il xahar bejn l-għeluq tal-kontijiet annwali u l-għeluq tal-

proċedura ta' kwittanza; jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' 

żmien ħafna iqsar; jenfasizza li l-proċedura ta' kwittanza jeħtiġilha tiġi ssimplifikata 

u mħaffa" minbarra l-kliem "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' 

żmien ħafna iqsar" 

it-tieni parti "jirrimarka li l-awditjar fis-settur privat isegwi skeda ta' żmien ħafna iqsar" 

it-tielet parti "jitlob lill-Kontrollur u lill-Qorti jsegwu l-aħjar prattika fis-settur privat; jipproponi, 

f'dan ir-rigward, li l-iskadenza għall-preżentazzjoni tar-rapporti ta' attività annwali 

tkun il-31 ta' Marzu tas-sena li tiġi wara s-sena kontabilistika u dik għall-

preżentazzjoni tar-rapport tal-Qorti tkun l-1 ta' Lulju; jipproponi wkoll li jsir rieżami 

tal-iskeda taż-żmien għall-proċedura ta' kwittanza kif stabbilita fl-Artikolu 5 tal-

Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament sabiex il-votazzjoni dwar il-

kwittanza ssir fis-sessjoni parzjali tal-Parlament f'Novembru, biex b'hekk tagħlaq il-

proċedura ta' kwittanza matul is-sena ta' wara s-sena kontabilistika inkwistjoni" 
 

 

28. Kwittanza 2016: Prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji tal-UE 

Rapport: Bart Staes (A8-0115/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 5 2 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI + 586, 104, 10 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI - 127, 552, 11 

§ 33 3 GUE/NGL  -  

§ 38 1 ECR VE + 582, 110, 6 

modifikata 

oralment 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 558, 129, 7 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 2 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 2 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-Grupp ta' Ħidma Interistituzzjonali dwar l-aġenziji deċentralizzati 

eżamina, b'mod partikolari, il-każ pilota tal-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-

Avjazzjoni (EASA) għall-aġenziji ffinanzjati minn tariffi; jiddikjara li anke jekk l-

aġenziji jkunu kompletament iffinanzjati minn tariffi, xorta waħda jkollhom l-

obbligu ta' rendikont sħiħ quddiem l-awtorità ta' kwittanza meta jitqiesu r-riskji għar-

reputazzjoni li hemm involuti; jesprimi, barra minn hekk, it-tħassib tiegħu dwar l-

indikaturi tal-kwalità użati fil-każ pilota tal-EASA, peress li dawn qed jiffukaw bil-

kbir fuq is-sodisfazzjon tal-klijent u anqas fuq is-sikurezza tal-ajru; jistieden lill-

Kummissjoni teżamina kif tista' tiġi żgurata l-indipendenza tal-aġenziji ffinanzjati 

għal kollox mit-tariffi" 

it-tieni parti "u tqis, f'dan ir-rigward, sistema fejn it-tariffi jitħallsu lill-Kummissjoni minflok lill-

aġenziji direttament u l-aġenziji jkomplu jiġu ffinanzjati permezz tal-baġit tal-

Unjoni" 
 

Varji: 

Monica Macovei ressqet l-emenda orali li ġejja: 

Jinnota li d-dikjarazzjonijiet ta' interess tal-membri tal-bord tal-amministrazzjoni, tal-persunal 

maniġerjali u tal-esperti interni ġew ippubblikati minn 29 aġenzija (94 %) fuq is-siti web tagħhom; 

jistieden lill-aġenziji li fadal li għadhom ma ppubblikawhomx biex jagħmlu dan mingħajr aktar 

dewmien; filwaqt li jelenkaw is-sħubija fi kwalunkwe organizzazzjoni professjonali oħra, u b'hekk 

jippermettu li jsir skrutinju indipendenti; jilqa' l-fatt li l-aġenziji ta' daqs medju u dawk aktar 

suxxettibbli li jiffaċċjaw kunflitt ta' interess minħabba l-qasam ta' ħidma tagħhom iwettqu rieżamijiet 

tad-dikjarazzjonijiet ta' interess hekk kif jiġu mressqa, fuq bażi annwali jew anke aktar spiss; " 
 

29. Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija 

(ACER) 

Rapport: Bart Staes (A8-0074/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 558, 131, 5 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

30. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju tal-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-

Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) 

Rapport: Bart Staes (A8-0069/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 554, 132, 7 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

31. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) 

Rapport: Bart Staes (A8-0106/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 560, 127, 8 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

32. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali 

(Cedefop) 

Rapport: Bart Staes (A8-0068/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 563, 106, 28 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

33. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi 

(CEPOL) 

Rapport: Bart Staes (A8-0098/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 1 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 554, 126, 9 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

34. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0066/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 558, 123, 14 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

35. Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) 

Rapport: Bart Staes (A8-0083/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar id-differiment tal-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 622, 46, 21 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 623, 40, 25 

 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_MT.docx 32 PE 621.175 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

 

Varji: 

Il-kwittanza ġiet differita u l-għeluq tal-kontijiet ġie pospost (ara l-Anness V, Artikolu 5(1)(b) tar-

Regoli ta' Proċedura). 

36. Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0067/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 554, 126, 8 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 566, 110, 12 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

37. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard 

(ECDC) 

Rapport: Bart Staes (A8-0085/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 566, 122, 5 
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Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

38. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0086/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 564, 128, 7 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

39. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0090/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 562, 128, 4 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

40. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) 
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Rapport: Bart Staes (A8-0107/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 536, 149, 7 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 553, 129, 11 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

41. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) 

Rapport: Indrek Tarand (A8-0091/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 20 2 GUE/NGL Vmaq   

1/VSI - 254, 409, 26 

2/VSI + 410, 229, 29 

3/VSI - 248, 437, 5 

Wara l-§ 25 1 EFDD  -  

Wara l-§ 26 3 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 552, 140, 8 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 2 
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

emenda 2 

l-ewwel parti "Jinnota bi tħassib li, skont il-Corporate Europe Observatory, 46 % tal-esperti tal-

Awtorità li jaħdmu mal-Awtorità mill-2015 għandhom kunflitt ta' interess minħabba 

rabtiet diretti jew indiretti ma' lobbies u kumpaniji li l-prodotti tagħhom huma 

evalwati mill-Awtorità" 

it-tieni parti "jirrikonoxxi li l-proċeduri interni mhumiex biżżejjed biex tiġi żgurata l-

indipendenza bejn l-Awtorità u l-industriji; jinnota li l-persunal li jitlaq huwa 

obbligat jinforma lill-Awtorità dwar l-impjieg futur tiegħu u kwalunkwe kunflitt ta' 

interess potenzjali" 

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-Awtorità tinforza regoli aktar stretti dwar "bibien iduru" u tapplika 

sanzjonijiet dissważivi f'każijiet bħal dawn" 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

42. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) 

Rapport: Bart Staes (A8-0087/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 560, 128, 10 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

43. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-

Xogħol (EIOPA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0088/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni  +  



P8_PV(2018)04-18(VOT)_MT.docx 36 PE 621.175 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

(it-test kollu) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 578, 114, 7 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

44. Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) 

Rapport: Bart Staes (A8-0096/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 563, 128, 6 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

45. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0103/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Wara l-§ 18 1 GUE/NGL VSI - 203, 472, 18 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 534, 145, 18 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emenda 1 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

46. Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza 

fuq id-Droga (EMCDDA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0081/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 561, 123, 10 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

47. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0078/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 541, 133, 17 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

VSI + 539, 132, 18 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

kollu) 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

48. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-

Informazzjoni (ENISA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0114/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 3 1 Verts/ALE  +  

§ 6 2 Verts/ALE  +  

§ 15 3 Verts/ALE  +  

§ 16 4 Verts/ALE  +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 557, 111, 29 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

49. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0079/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 552, 133, 9 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

50. Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0101/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 571, 110, 14 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

51. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) 

Rapport: Bart Staes (A8-0080/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

VSI + 560, 129, 8 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

kollu) 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

52. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT 

Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0111/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 553, 133, 5 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

53. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-

Xogħol (EU-OSHA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0084/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 564, 126, 7 
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Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

54. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0102/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 559, 110, 28 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

55. Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja 

u tax-Xogħol (Eurofound) 

Rapport: Bart Staes (A8-0092/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 559, 130, 5 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

56. Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) 
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Rapport: Bart Staes (A8-0113/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 556, 127, 10 

 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

57. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar 

tal-Liġi (Europol) 

Rapport: Bart Staes (A8-0109/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 551, 123, 16 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 559, 122, 16 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

58. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali 

(FRA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0093/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 551, 136, 5 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

59. Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta 

(Frontex) 

Rapport: Bart Staes (A8-0108/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

VSI + 522, 158, 14 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 529, 145, 13 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: Votazzjoni finali (deċiżjoni) 
 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

60. Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) 

Rapport: Bart Staes (A8-0082/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 550, 114, 29 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

61. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) 

Rapport: Brian Hayes (A8-0071/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 562, 108, 29 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

62. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta Clean Sky 2 

Rapport: Brian Hayes (A8-0070/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 564, 120, 13 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

63. Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea 

(Impriża Konġunta ECSEL) 

Rapport: Brian Hayes (A8-0072/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 1 1 Verts/ALE VE - 167, 500, 28 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 476, 192, 29 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

64. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (FCH2) 

Rapport: Brian Hayes (A8-0073/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

VSI + 561, 123, 11 



P8_PV(2018)04-18(VOT)_MT.docx 46 PE 621.175 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

kollu) 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

65. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 

(IMI) 

Rapport: Brian Hayes (A8-0075/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 567, 121, 7 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

66. Kwittanza 2016: l-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-

Fużjoni 

Rapport: Brian Hayes (A8-0095/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

§ 5 1 Verts/ALE  -  

§ 6 2 Verts/ALE  -  

§ 7 3 Verts/ALE  -  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 494, 193, 10 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

67. Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta SESAR 

Rapport: Brian Hayes (A8-0077/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 560, 122, 4 

 

Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 
 

 

68. Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R) 

Rapport: Brian Hayes (A8-0076/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Deċiżjoni dwar il-kwittanza 

votazzjoni: deċiżjoni 

(it-test kollu) 

 +  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 489, 144, 6 
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Varji: 

Il-votazzjoni dwar id-deċiżjoni ta' kwittanza tkopri l-għeluq tal-kontijiet (ara l-Anness IV, 

Artikolu 5(1) tar-Regoli ta' Proċedura). 

 


