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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. Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn l-UE u l-Aġenzija għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-

Ajru fl-Afrika u f'Madagascar *** 

Rakkomandazzjoni: Jerzy Buzek (A8-0213/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 633, 23, 12 

 

 

 

2. Estensjoni tal-Ftehim UE-US dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika *** 

Rakkomandazzjoni: Rolandas Paksas (A8-0212/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

approvazzjoni 

VSI + 597, 48, 26 

 

 

 

3. Impriża Konġunta Ewropea għall-Computing ta' Prestazzjoni Għolja * 

Rapport: Zigmantas Balčytis (A8-0217/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 599, 37, 39 

 

 

4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 

EGF/2017/009 FR/Air France 

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0210/2018) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament 
meħtieġa u 3/5 tal-voti espressi) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 549, 88, 39 

 

 

5. Ir-rwol tal-bliet fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni 

Rapport: Kazimierz Michał Ujazdowski (A8-0203/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 499, 70, 102 

 

 

6. L-istampar tridimensjonali: id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u r-

responsabbiltà ċivili 

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0223/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 631, 27, 19 

 

Varji 

Erratum: il-verżjonijiet lingwistiċi kollha 
 

 

7. Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża ***I 

Rapport: Françoise Grossetête (A8-0037/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni 

Proposta għal rifjut 

tal-proposta tal-

Kummissjoni 

2= 

11= 

EFDD 

GUE/NGL 

VSI - 149, 491, 36 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 3 kumitat VSI + 478, 179, 23 

Dikjarazzjoni 

konġunta 

4 kumitat  +  

Dikjarazzjoni tal-

Kummissjoni 

5 kumitat  +  

Abbozz ta' att leġiżlattiv 

It-test kollu 3PK kumitat  ↓  

Emenda mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1PK kumitat  ↓  

Artikolu 6, wara l-§ 4 6 Verts/ALE  ↓  



P8_PV(2018)07-03(VOT)_MT.docx 4 PE 624.846 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

1PK kumitat  ↓  

3PK kumitat  ↓  

Artikolu 12, wara l-§ 1 7 Verts/ALE  ↓  

3PK kumitat  ↓  

Artikolu 13, § 1 1PK=  

8= 

kumitat, 

Verts/ALE 

 ↓  

3PK kumitat  ↓  

Artikolu 16, § 1 9 Verts/ALE  ↓  

3PK kumitat  ↓  

1PK kumitat  ↓  

Artikolu 16, wara l-§ 1 10 Verts/ALE  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: emendi 2, 11 

EFDD: emenda 2 
 

 

8. Statistika integrata tal-azjendi agrikoli ***I 

Rapport: Maria Gabriela Zoană (A8-0300/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 57 kumitat VSI + 562, 49, 74 

 

 

 

9. Notifika ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija: tħassir ***I 

Rapport: Barbara Kappel (A8-0211/2018) 
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Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: proposta 

tal-Kummissjoni 

VSI + 417, 230, 33 

 

 

 

10. Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa fuq il-

valur miżjud * 

Rapport: Roberts Zīle (A8-0215/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Emendi mill-kumitat 

responsabbli - 

votazzjoni kollettiva 

1-9 

13-41 

kumitat  +  

Artikolu 7, § 4 42 ECR  +  

10 kumitat  ↓  

11 kumitat  ↓  

12 kumitat  ↓  

votazzjoni: proposta tal-Kummissjoni VSI + 568, 56, 56 

 

 

 

11. Il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja 

Rapport: Francisco Assis (A8-0194/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal 

riżoluzzjoni 

alternattiva 

1 ENF  -  

§ 48 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 249, 263, 166 

3 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 52 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3 +  

§ 57 § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2 +  

§ 66 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

§ 80 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

3/VE + 373, 97, 209 

Premessa I § test oriġinali Vsep/V

E 

- 164, 313, 200 

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

4 +  

5 +  

Premessa S § test oriġinali Vmaq   

1 -  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni tal-Kumitat AFET 

(it-test kollu) 

VSI + 534, 71, 73 
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Talbiet għal votazzjoni separata 

+ minn 

76 Membru: 

Premessa I 

 

 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

+ minn 76 Membru: 

premessa J 

l-ewwel parti "billi n-nisa indiġeni jiffaċċjaw ostakoli għas-saħħa u għad-drittijiet sesswali u 

riproduttivi" minbarra l-kliem "u għad-drittijiet" 

it-tieni parti "u għad-drittijiet" 

it-tielet parti "inkluż in-nuqqas ta' konsulenza dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, in-nuqqas ta' 

aċċess għal faċilitajiet u provvisti" 

ir-raba' parti "kif ukoll leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-abort saħansitra f'każijiet ta' stupru," 

il-ħames parti "li jistgħu jwasslu għal livelli għoljin ta' mortalità materna, tqala waqt l-adolexxenza 

u ta' mard trażmess sesswalment;" 

 
premessa S 

l-ewwel parti "billi ż-żieda tal-liberalizzazzjoni u tad-deregolamentazzjoni tas-suq wasslet għal 

investiment dirett barrani f'territorji tal-popli indiġeni mingħajr il-kunsens minn 

qabel tagħhom jew mingħajr proċess ta' konsultazzjoni ġenwin, li rriżultat fi ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa indiġeni;" 

it-tieni parti "billi l-iżvilupp ma jistax jitkejjel skont indikaturi ta' tkabbir iżda għandu 

primarjament jikkunsidra t-tnaqqis tal-faqar u tal-inugwaljanza;" 

 
§ 48 

l-ewwel parti "Jistieden lill-UE biex tissodisfa l-obbligi extraterritorjali tagħha relatati mad-

drittijiet tal-bniedem" 

it-tieni parti "u timpenja ruħha li titlob proposti leġiżlattivi mill-Kummissjoni u biex taħdem 

flimkien mal-Kunsill Ewropew biex tinħoloq leġiżlazzjoni għall-prevenzjoni u għas-

sanzjonar ta' ksur extraterritorjali tad-drittijiet tal-popli indiġeni u tal-komunitajiet 

lokali;" 

it-tielet parti "jitlob lill-UE biex tfassal regoli ta' kondotta ċari u oqfsa regolatorji għal azzjoni 

extra-territorjali minn kumpaniji u investituri li jaqgħu fi ħdan il-ġurisdizzjoni 

tagħha, biex jiġi żgurat li dawn jirrispettaw id-drittijiet ta' popli indiġeni u tal-

komunitajiet lokali u li dawn ikunu jistgħu jinżammu debitament responsabbli u 

sanzjonati meta l-attivitajiet tagħhom jirriżultaw fil-ksur ta' dawk id-drittijiet;" 

"iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tqis mekkaniżmi effettivi dwar obbligi ta' diliġenza 

dovuta għall-kumpaniji biex jiġi żgurat li l-oġġetti importati mhumiex marbuta mal-

ħtif ta' artijiet u mal-ksur serju tad-drittijiet tal-popli indiġeni; iħeġġeġ lis-SEAE 

jiżviluppa għodod operattivi biex jipprovdu gwida għall-persunal fid-

delegazzjonijiet tal-UE;" 

 
§ 52 

l-ewwel parti "Jissottolinja l-impatt dirett li t-tibdil fil-klima għandu fuq in-nisa indiġeni, li 

jġegħelhom jabbandunaw il-prattiki tradizzjonali tagħhom jew li jiġu spostati, bil-

konsegwenza li jirriskjaw li jesperjenzaw vjolenza, abbuż jew sfruttament; jappella 

lill-istati kollha, inkluża l-UE u l-Istati Membri, biex jinkludu lill-popli indiġeni, u 

speċjalment in-nisa indiġeni u l-komunitajiet rurali, fl-istrateġiji tagħhom biex jiġi 

indirizzat it-tibdil fil-klima u fit-tfassil tal-istrateġiji effiċjenti ta' tibdil fil-klima 

rigward l-adattament u l-mitigazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati fatturi speċifiċi 

għas-sessi; jitlob li l-kwistjoni ta' spostament minħabba l-klima tittieħed bis-serjetà;" 
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it-tieni parti "jinsab dispost jiftaħ dibattitu biex tiġi stabbilita dispożizzjoni dwar il-"migrazzjoni 

klimatika"; jitlob li jiġi stabbilit grupp ta' esperti biex jeżamina l-kwistjoni f'livell 

internazzjonali u jħeġġeġ li l-kwistjoni tal-migrazzjoni klimatika titniżżel fl-aġenda 

internazzjonali;" 

it-tielet parti "jitlob kooperazzjoni internazzjonali msaħħa ħalli tkun żgurata r-reżiljenza għat-

tibdil fil-klima;" 

 
§ 57 

l-ewwel parti "Jenfasizza li l-ftehimiet bilaterali ta' investiment jistgħu jaffettwaw b'mod negattiv 

id-drittijiet tal-popli indiġeni u jillimitaw il-parteċipazzjoni tagħhom fit-teħid tad-

deċiżjonijiet;" 

it-tieni parti "ifakkar fid-dritt tal-gvernijiet li jistabbilixxu regoli fl-interess pubbliku; ifakkar 

ugwalment li l-ftehimiet ta' investiment internazzjonali għandhom ikunu konformi 

mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-dispożizzjonijiet 

dwar il-popli indiġeni, u jitlob trasparenza akbar f'dan ir-rigward, b'mod partikolari 

permezz tal-istabbiliment ta' proċeduri u mekkaniżmi ta' konsultazzjoni adegwati 

f'kooperazzjoni mal-popli indiġeni; jistieden lill-istituzzjonijiet ta' finanzjament 

għall-iżvilupp biex jiffinanzjaw l-investimenti ħalli jsaħħu s-salvagwardji tagħhom 

tad-drittijiet tal-bniedem biex jiżguraw li l-isfruttament tal-art u r-riżorsi fil-pajjiżi 

fil-fażi tal-iżvilupp ma jwassal għal ebda ksur jew abbuż tad-drittijiet tal-bniedem, 

b'mod partikolari fir-rigward tal-popli indiġeni;" 

 
§ 66 

l-ewwel parti "Jappella lill-istati kollha jiżguraw l-aċċess għal servizzi tas-saħħa u drittijiet ta' 

kwalità għolja, b'mod partikolari servizzi u drittijiet ta' saħħa sesswali u riproduttiva 

għal nisa u bniet indiġeni;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jippromwovu l-aċċess tagħhom għal servizzi 

ta' saħħa sesswali u riproduttiva fil-programmi tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-

UE;" 

 
§ 80 

l-ewwel parti "Ifakkar l-Artikolu 208 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-

prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp;" 

it-tieni parti "jinnota bi tħassib li l-politiki tal-UE dwar l-enerġija, l-agrikoltura, il-kummerċ u l-

investiment urew li huma l-kawżi tal-ħtif tal-art f'pajjiżi terzi, fejn akkwisti tal-art 

fuq skala kbira affettwaw b'mod negattiv l-aċċess tal-popli indiġeni għall-art;" 

it-tielet parti "jiddeplora l-fatt li r-reviżjoni li għaddejja tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli 

s'issa naqset milli tintroduċi kriterji soċjali u ta' sostenibbiltà li jqisu r-riskju tal-ħtif 

tal-art; ifakkar li d-direttiva għandha tkun konformi ma' standards internazzjonali 

dwar id-dritt ta' pussess tal-art;" 
 

 

 

 

12. Diplomazija klimatika 

Rapport: Arne Lietz, Jo Leinen (A8-0221/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 11 1 + minn 

76 Membru 

VSI + 326, 319, 23 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ test oriġinali Vmaq   

1/VSI ↓  

2/VSI ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 488, 113, 72 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

PPE: emenda 1, § 11 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

+ minn 76 Membru: 

§ 11 

l-ewwel parti "Ifakkar li t-tibdil fil-klima jaggrava l-kundizzjonijiet li jwasslu għall-migrazzjoni 

f'żoni vulnerabbli u jfakkar li l-migrazzjoni se tiżdied fil-futur jekk il-konsegwenzi 

negattivi tat-tibdil fil-klima ma jiġux ġestiti b'mod adegwat;” 

it-tieni parti "iqis għalhekk li hu importanti li ssir ħidma biex tiġi stabbilita definizzjoni aċċettata 

b'mod universali ta' "rifuġjat minħabba l-klima", fi ħdan in-NU bil-ħsieb li jiġi 

stabbilit qafas ġuridiku internazzjonali għal persuni spostati minħabba l-effetti tat-

tibdil fil-klima u l-adozzjoni ta' approċċ komuni għall-protezzjoni tar-rifuġjati 

minħabba l-klima; jitlob lill-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-dibattitu dwar it-terminu 

"rifuġjat minħabba l-klima", inkluż dwar id-definizzjoni ġuridika possibbli tiegħu 

fid-dritt internazzjonali;" 

 


