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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. L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-
0372/2018, B8-0378/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0364/2018 

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0364/2018  ECR  ↓  

B8-0365/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0367/2018  S&D  ↓  

B8-0368/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0372/2018  PPE  ↓  

B8-0378/2018  ALDE  ↓  

 

 

 

2. Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-
0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0371/2018 

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

§ 10 § test oriġinali Vsep +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0371/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0374/2018  ECR  ↓  

B8-0376/2018  S&D  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

B8-0379/2018  EFDD  ↓  

B8-0380/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0381/2018  PPE  ↓  

B8-0382/2018  ALDE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

PPE: § 10 
 

Varji 

Jordi Solé (Grupp Verts/ALE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-

0371/2018. 
 

 

3. Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-
0375/2018, B8-0377/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0366/2018 

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

Wara l-§ 9 1 GUE/NGL  -  

Wara l-§ 10 2 GUE/NGL  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0366/2018  ECR  ↓  

B8-0369/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0370/2018  S&D  ↓  

B8-0373/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0375/2018  PPE  ↓  

B8-0377/2018  ALDE  ↓  

 

Varji 
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Jordi Solé (Grupp Verts/ALE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-

B8-0366/2018. 
 

 

4. Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija * 

Rapport: Laura Ferrara (A8-0275/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 541, 21, 17 

 

 

5. Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-

istituzzjonijiet, mill-korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-

moviment liberu tat-tali data ***I 

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 118 kumitat VSI + 527, 51, 27 

Dikjarazzjonijiet tal-

Kummissjoni 

119 kumitat  +  

 

 

 

6. Portal Diġitali Uniku ***I 

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni 

Proposta għal rifjut 

tal-proposta tal-

Kummissjoni 

174 EFDD VSI - 55, 534, 18 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 173 kumitat VSI + 539, 61, 17 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 
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EFDD: emenda 174 
 

 

7. Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess 

tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn 

dik il-ħtieġa (Kosovo*) ***I 

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: deċiżjoni 

għal dħul f'negozjati 

interistituzzjonali 

VSI + 420, 186, 22 

 

 

 

8. Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-

0393/2018, B8-0394/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0388/2018 

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

Wara l-§ 3 4 ENF VSI - 77, 539, 14 

5 GUE/NGL VSI - 177, 311, 137 

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI - 289, 329, 14 

Wara l-premessa C 1 ENF VSI - 82, 540, 9 

2 ENF VSI - 80, 544, 10 

7 Verts/ALE VE + 354, 277, 3 

Wara l-premessa D 3 ENF VSI - 77, 543, 16 

6 GUE/NGL VSI - 183, 309, 135 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

B8-0388/2018  ECR  ↓  

B8-0390/2018  ALDE  ↓  

B8-0391/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0392/2018  S&D  ↓  

B8-0393/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0394/2018  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Verts/ALE: premessa C (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

premessa C 

1ère partie It-test kollu apparti l-kliem: "u" u "u billi dawn is-sitwazzjonijiet," u "sa ċertu punt 

huma kemm imprevedibbli u kemm inevitabbli" 

it-tieni parti dan il-kliem 
 

 

9. It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-

0387/2018, B8-0389/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0384/2018 

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VE + 320, 277, 34 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0383/2018  PPE  ↓  

B8-0384/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0385/2018  ALDE  ↓  

B8-0386/2018  ECR  ↓  

B8-0387/2018  S&D  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

B8-0389/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Varji 

Jordi Solé (Grupp Verts/ALE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-

B8-0384/2018. 
 

 

10. Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari 

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 18 1 ENF  -  

§ 20 2 ENF VSI - 76, 544, 5 

§ 33 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 -  

Premessa P 3 EFDD  -  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 597, 15, 25 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

ENF: emenda 2 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

Verts/ALE: 

§ 33 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "l-irkaptu tas-sajd u" u "l-iskart miġbur matul l-

attivitajiet ta' tindif ma jiġix irkuprat minn kwalunkwe sistema ta' rkupru bl-ispejjeż 

u" 

it-tieni parti "l-irkaptu tas-sajd u" 

it-tielet parti "l-iskart miġbur matul l-attivitajiet ta' tindif ma jiġix irkuprat minn kwalunkwe 

sistema ta' rkupru bl-ispejjeż u" 
 

 

11. Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi 

kimiċi, dwar il-prodotti u dwar l-iskart 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0363/2018 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0363/2018 

(Kumitat ENVI) 

§ 12 1 Verts/ALE VE + 414, 213, 8 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

 

 

 

12. Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-

Antimikrobiċi 

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 63 § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 367, 250, 16 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 589, 12, 36 

 

Talbiet għal votazzjoni separata 

+ minn 

76 Membru: 

§ 63 

 

 

13. Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE 

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni: 

riżoluzzjoni (it-test 

kollu) 

VSI + 525, 32, 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti 

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 5 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3/VE + 312, 300, 24 

Wara l-§ 7 2 GUE/NGL VSI + 360, 243, 26 

§ 8 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 -  

§ 16 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 293, 329, 2 

§ 29 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE - 186, 443, 2 

§ 32 § test oriġinali Vmaq   

1/VE + 317, 282, 26 

2/VSI - 190, 415, 16 

3/VE + 324, 263, 44 

Wara l-§ 34 1 PPE Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 36 3 GUE/NGL VSI + 317, 294, 20 

4 GUE/NGL VSI + 311, 289, 31 

Wara l-§ 39 5 GUE/NGL VSI - 97, 440, 94 

§ 42 § test oriġinali Vmaq   

1 +  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

2/VSI - 210, 399, 22 

Premessa A § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

3 +  

Premessa C § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa J § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 529, 34, 63 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: emendi 2, 3, 4, 5 

Verts/ALE: §§ 32 (it-tieni parti), 42 (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 8 

l-ewwel parti "Ifakkar li l-prinċipju ta' prekawzjoni huwa prinċipju ġenerali tal-UE fl-Artikolu 191 

tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u li dan il-prinċipju jara li 

jiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent permezz ta' deċiżjonijiet preventivi;" 

it-tieni parti "f'każ ta' riskju; itenni li l-prinċipju ta' prekawzjoni mhuwiex qed jiġi applikat b'mod 

ċar fil-kuntest ġenerali tal-analiżi tar-riskju tal-pestiċidi;" 

 
premessa A 

l-ewwel parti "billi l-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009 

(minn hawn 'il quddiem "ir-Regolament") uriet" 

it-tieni parti "li l-għanijiet ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali u" 

it-tielet parti "li jista' jsir titjib sabiex jinkisbu l-għanijiet kollha tar-Regolament;"  

 
premessa C 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "mhix qed tkun sodisfaċenti u" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa J 
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l-ewwel parti "billi l-prestazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali nstabet li hija fattur 

ewlieni li jinfluwenza l-evalwazzjoni tas-sustanzi attivi; billi hemm differenzi 

sostanzjali fost l-Istati Membri fir-rigward tal-għarfien espert u l-persunal 

disponibbli; billi r-Regolament u rekwiżiti legali ta' appoġġ rilevanti mhumiex qed 

jiġu implimentati b'mod uniformi fl-Istati Membri kollha," 

it-tieni parti "u dan in-nuqqas qed ikollu implikazzjonijiet rilevanti għas-saħħa u l-ambjent;" 

 

GUE/NGL: 

emenda 1 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma: "stretti" 

it-tieni parti din il-kelma 

 

Verts/ALE: 

§ 16 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "jilqa', f'dan ir-rigward, il-fatt li l-Kummissjoni, fl-

evalwazzjoni REFIT tagħha tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel, waslet għall-konklużjoni li 

l-EFSA kienet trasparenti ferm u qasmet id-data fi ħdan il-limiti tar-regoli stretti 

relatati mal-kunfidenzjalità stabbiliti mill-koleġiżlaturi;" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
§ 29 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma: "dejjem" 

it-tieni parti din il-kelma 

 
§ 32 

l-ewwel parti "Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-għadd żgħir ta' sustanzi ġodda li ġew approvati," 

it-tieni parti "filwaqt li fl-istess ħin sustanzi oħra tneħħew mis-suq;" 

it-tielet parti "jisħaq fuq l-importanza ta' sett ta' għodod xieraq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-

pjanti għall-bdiewa bil-għan li jassiguraw il-provvista tal-ikel tal-UE;" 

 
§ 42 

l-ewwel parti "Jilqa' l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni, kif espress fl-

evalwazzjoni REFIT tal-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel, b'mod partikolari li dan mhuwiex 

alternattiva għal approċċ ta' ġestjoni tar-riskju, iżda minflok forma partikolari ta' 

ġestjoni tar-riskju; ifakkar li din l-opinjoni hija appoġġata wkoll minn deċiżjonijiet 

tal-qrati tal-UE;" 

it-tieni parti "jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta jekk il-kriterji ta' limitu kif stabbilit fir-

Regolament humiex adattati għall-iskop f'dan ir-rigward;" 

 

S&D, Verts/ALE: 

§ 5 

l-ewwel parti "Jinsab imħasseb mill-fatt li r-Regolament ma ġiex implimentat b'mod effikaċi" 

it-tieni parti "u li bħala riżultat l-objettivi tiegħu, fir-rigward tal-produzzjoni agrikola u l-

innovazzjoni, mhumiex qed jinkisbu fil-prattika;" 

it-tielet parti "jenfasizza l-fatt li, parzjalment minħabba l-livell baxx ta' innovazzjoni, l-għadd ta' 

sustanzi attivi fil-pestiċidi qed jonqos;" 
 

 

15. Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku 

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 22 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Wara l-§ 33 1 + minn 

76 Membru 

VSI + 305, 279, 20 

§ 37 § test oriġinali VSI - 248, 340, 4 

§ 42 § test oriġinali VSI + 347, 223, 36 

Premessa E § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VSI + 310, 279, 4 

Premessa O § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa Q § test oriġinali Vsep/V

E 

+ 366, 188, 23 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 464, 69, 17 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

S&D, Verts/ALE:   emenda 1, §§ 37, 42, premessa E (it-tieni parti) 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 

+ minn 

76 Membru: 

§§ 37, 42, premessa Q 

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

+ minn 76 Membru: 

§ 22 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: ", bil-ħsieb li tintemm il-konfużjoni bejn tikketti privati 

u prodotti tal-marka" 

it-tieni parti dan il-kliem 

 
premessa E 

l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "f'kull ċirkustanza jew" u "billi skont il-konklużjonijiet 

tal-Kummissjoni, l-inklużjoni ta' prattika fil-lista tal-Anness I għall-UCPD, fejn 

xieraq, iwassal għal ċertezza legali akbar u b'hekk għal kompetizzjoni aktar ġusta 

fost il-produtturi fis-suq;" 

it-tieni parti dan il-kliem 
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premessa O 

l-ewwel parti "billi l-konsumaturi kollha fl-UE għandhom l-istess drittijiet, u billi l-analiżijiet juru 

li ċerti produtturi u manifatturi biegħu prodotti bi standards ta' kwalità differenti taħt 

l-istess marka u b'apparenza identika qarrieqa, u ċerti prodotti f'xi pajjiżi kien fihom 

kwantità iżgħar tal-ingredjent ewlieni jew ingredjenti ta' kwalità aktar baxxa minflok 

ingredjenti ta' kwalità ogħla; billi din il-problema hija aktar mifruxa fl-Istati Membri 

li ssieħbu mal-UE mill-2004 'l hawn;" 

it-tieni parti "billi l-analiżijiet sabu każijiet fejn l-istess prodotti jew dawk b'apparenza identika 

qarrieqa u ta' kwalità aktar baxxa jew b'togħma, konsistenza jew karatteristiċi 

sensorjali differenti kienu qed jinbiegħu bi prezzijiet li jvarjaw b'mod konsiderevoli 

minn pajjiż għal ieħor; billi anke jekk dan ma jiksirx il-prinċipji tal-ekonomija 

orjentata lejn is-suq jew ir-regoli attwali dwar it-tikkettar jew liġijiet oħrajn dwar l-

ikel, xorta huwa abbuż tal-identità tal-marka u għaldaqstant jostakola l-prinċipju li l-

konsumaturi kollha jiġu ttrattati b'mod ugwali;" 

 


