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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. Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' 

Charter 97 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-
0455/2018, B8-0457/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0451/2018 

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0451/2018  ECR  ↓  

B8-0452/2018  ALDE  ↓  

B8-0453/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0454/2018  S&D  ↓  

B8-0455/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0457/2018  PPE  ↓  

 

 

 

2. L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-

drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-
0467/2018, B8-0469/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0456/2018 

(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica 

Macovei) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 322, 220, 56 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0456/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0458/2018  ECR  ↓  

B8-0459/2018  S&D  ↓  
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

B8-0462/2018  ALDE  ↓  

B8-0467/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0469/2018  PPE  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: votazzjoni finali [RC-B8-0456/2018] 
 

Kwistjonijiet varji: 

Frédérique Ries irtira l-firma tiegħu mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0462/2018 kif ukoll mill-

mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0456/2018. 

Patricia Lalonde u Amjad Bashir irtiraw il-firma tagħhom mill-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 

RC-B8-0456/2018. 
 

 

3. Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur 

ta' Xinjiang 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-
0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0460/2018 

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

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0460/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0461/2018  ECR  ↓  

B8-0463/2018  EFDD  ↓  

B8-0464/2018  S&D  ↓  

B8-0465/2018  ALDE  ↓  

B8-0466/2018  GUE/NGL  ↓  

B8-0468/2018  PPE  ↓  

 

 

 

4. Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku 
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Rapport: Carlos Coelho (A8-0229/2018) 

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

votazzjoni unika VSI + 534, 54, 15 

 

 

5. L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) ***I 

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni 

Proposta għal rifjut 

tal-proposta tal-

Kummissjoni 

195 EFDD  -  

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 196 kumitat VSI + 515, 64, 26 

 

 

 

6. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ***I 

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018) 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni 

Proposta għal rifjut 

tal-proposta tal-

Kummissjoni 

146 EFDD  -  

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 145 kumitat VSI + 531, 51, 26 

 

 

 

7. Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa ***I 

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Ftehim provviżorju 

Ftehim provviżorju 47 kumitat VSI + 520, 81, 6 

 

 

 

8. Il-kontribut tal-UE għal strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet 

transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0443/2018 

(Kumitat DEVE) 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 287, 249, 66 

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 284, 247, 71 

3/VE + 283, 249, 71 

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2/VE + 281, 258, 66 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VE + 301, 288, 17 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0472/2018  (ECR) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  ↓  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0473/2018 

(PPE) 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  ↓  

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0474/2018rev (S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD) 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

§ 10 § test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

§ 14 § test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

3 ↓  

§ 19 § test oriġinali Vmaq   

1 ↓  

2 ↓  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

B8-0443/2018 

§ 10 

l-ewwel parti "Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti ta' azzjoni effettiva u koerenti fil-livelli kollha, 

inklużi dawk nazzjonali, Ewropej u internazzjonali, sabiex jiġu indirizzati b'mod 

effettiv l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn korporazzjonijiet transnazzjonali, 

biex jingħata aċċess għal rimedji, biex jiġu indirizzati problemi legali li jirriżultaw 

mill-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet tal-intrapriżi kummerċjali u tat-TNCs u l-

kumplessità dejjem akbar tal-katini tal-valur globali u d-dimensjoni extraterritorjali 

tal-kumpaniji transnazzjonali, kif ukoll l-inċertezza relatata ma' fejn taqa' r-

responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;" 

it-tieni parti "jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiġu implimentati b'mod sħiħ l-obbligi extraterritorjali 

tal-Istati, kif stabbiliti fil-Prinċipji ta' Maastricht, u li jinbnew fuq l-istrumenti varji 

tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem (KEDB); b'mod aktar ġenerali, iħeġġeġ lill-UE tieħu inizjattivi biex 

ittejjeb l-aċċess għal rimedju f'każijiet extraterritorjali, f'konformità mar-

rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-FRA tal-2017;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem: "ir-rikonoxximent tal-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet 

tal-bniedem tal-Istati" u "u t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjali 

internazzjonali għas-superviżjoni u l-infurzar;" 

it-tieni parti "ir-rikonoxximent tal-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati" 

it-tielet parti "u t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjali internazzjonali għas-

superviżjoni u l-infurzar;" 

 
§ 19 
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l-ewwel parti "Itenni għal darb'oħra l-appell tiegħu sabiex l-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvu 

ruħhom b'mod ġenwin u kostruttiv f'dawn in-negozjati u fil-proċess intergovernattiv" 

it-tieni parti "bil-għan li jitwettaq il-mandat tal-OEIGWG; jenfasizza l-importanza assoluta li l-

UE tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-kisba ta' Trattat vinkolanti li jindirizza 

b'mod effettiv il-kwistjoni tar-responsabbiltà korporattiva għall-ksur tad-drittijiet tal-

bniedem u l-isfidi relatati;" 

 

PPE: 

B8-0474/2018rev 

 
§ 10 

l-ewwel parti "Jafferma mill-ġdid il-bżonn urġenti ta' azzjoni effettiva u koerenti fil-livelli kollha, 

inklużi dawk nazzjonali, Ewropej u internazzjonali, sabiex jiġu indirizzati b'mod 

effettiv l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem minn korporazzjonijiet transnazzjonali, 

biex jingħata aċċess għal rimedji, biex jiġu indirizzati problemi legali li jirriżultaw 

mill-karattru transnazzjonali tal-attivitajiet tal-intrapriżi kummerċjali u tat-TNCs u l-

kumplessità dejjem akbar tal-katini tal-valur globali u d-dimensjoni extraterritorjali 

tal-kumpaniji transnazzjonali, kif ukoll l-inċertezza relatata ma' fejn taqa' r-

responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;" 

it-tieni parti "jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiġu implimentati b'mod sħiħ l-obbligi extraterritorjali 

tal-Istati, kif stabbiliti fil-Prinċipji ta' Maastricht, u li jinbnew fuq l-istrumenti varji 

tal-Kunsill tal-Ewropa, b'mod partikolari l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet 

tal-Bniedem (KEDB); b'mod aktar ġenerali, iħeġġeġ lill-UE tieħu inizjattivi biex 

ittejjeb l-aċċess għal rimedju f'każijiet extraterritorjali, f'konformità mar-

rakkomandazzjonijiet stabbiliti fl-opinjoni tal-FRA tal-2017;" 

 
§ 14 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem: "ir-rikonoxximent tal-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet 

tal-bniedem tal-Istati" u "u t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjali 

internazzjonali għas-superviżjoni u l-infurzar;" 

it-tieni parti "ir-rikonoxximent tal-obbligi extraterritorjali tad-drittijiet tal-bniedem tal-Istati" 

it-tielet parti "u t-twaqqif ta' mekkaniżmi ġudizzjarji u mhux ġudizzjali internazzjonali għas-

superviżjoni u l-infurzar;" 

 
§ 19 

l-ewwel parti "Itenni għal darb'oħra l-appell tiegħu sabiex l-UE u l-Istati Membri tagħha jinvolvu 

ruħhom b'mod ġenwin u kostruttiv f'dawn in-negozjati u fil-proċess intergovernattiv" 

it-tieni parti "bil-għan li jitwettaq il-mandat tal-OEIGWG; jenfasizza l-importanza assoluta li l-

UE tikkontribwixxi b'mod kostruttiv għall-kisba ta' Trattat vinkolanti li jindirizza 

b'mod effettiv il-kwistjoni tar-responsabbiltà korporattiva għall-ksur tad-drittijiet tal-

bniedem u l-isfidi relatati;" 

 
 

 

9. Sitwazzjoni fil-Jemen 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-

0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018 
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Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0444/2018 

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

§ 20 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 546, 41, 10 

2/VSI + 353, 217, 33 

§ 23 § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

Premessa T § test oriġinali Vmaq   

1 +  

2 +  

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)  +  

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi 

B8-0444/2018  ECR  ↓  

B8-0445/2018  S&D  ↓  

B8-0446/2018  PPE  ↓  

B8-0447/2018  Verts/ALE  ↓  

B8-0448/2018  EFDD  ↓  

B8-0449/2018  ALDE  ↓  

B8-0450/2018  GUE/NGL  ↓  

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

GUE/NGL: § 20 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

ECR: 

§ 23 

l-ewwel parti "Jirriserva d-dritt li jerġa' jikkunsidra l-kwistjoni sakemm tintlaħaq soluzzjoni 

nnegozjata; jirrakkomanda li s-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem jissorvelja l-

iżviluppi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Jemen" 

it-tieni parti "u jipproduċi rapport dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet ċivili li 

twettqu fil-Jemen" 
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PPE: 

§ 20 

l-ewwel parti "jistieden lill-Kunsill jippromwovi b'mod effikaċi l-konformità mad-dritt umanitarju 

internazzjonali, kif previst fil-linji gwida rilevanti tal-UE; itenni, b'mod partikolari, 

il-ħtieġa li l-Istati Membri kollha tal-UE japplikaw strettament ir-regoli stabbiliti fil-

Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK; ifakkar, f'dan ir-rigward, fir-riżoluzzjonijiet tal-

Parlament dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen tat-25 ta' Frar 2016 u tat-

30 ta' Novembru 2017;" 

it-tieni parti "iħeġġeġ, f'dan il-kuntest, lill-Istati Membri kollha tal-UE biex ma jibqgħux ibigħu l-

armi u kwalunkwe tagħmir militari lill-Arabja Sawdija, lill-Emirati Għarab 

Magħquda u lil kwalunkwe membru tal-koalizzjoni internazzjonali, kif ukoll lill-

Gvern Jemenit u lil partijiet oħra fil-kunflitt" 

 

PPE, ECR: 

Premessa T 

l-ewwel parti "billi l-biċċa l-kbira tal-attakki mwettqa mill-forzi tal-Istati Uniti fil-Jemen huma 

attakki letali bid-drones;" 

it-tieni parti "billi d-deċiżjoni li ċerti persuni jiżdiedu fil-lista tal-bersalli tal-operazzjonijiet bid-

drones spiss tittieħed mingħajr mandati jew inġunzjonijiet tal-qorti; billi t-tqegħid 

fil-mira ta' ċerti individwi  u l-qtil sussegwenti tagħhom isiru mingħajr proċess ġust 

u għalhekk, f'ċerti ċirkustanzi, jistgħu jitqiesu bħala qtil extraġudizzjarju;" 
 

 

10. Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B8-0400/2018 

Suġġett Em 

Nru 

Awtur VSI, 

eċċ. 

Votazzjoni VSI/VE - rimarki 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0400/2018 

(Kumitat CONT) 

§ 1 § test oriġinali VSI + 473, 100, 28 

§ 8 § test oriġinali VSI + 445, 131, 23 

§ 9 § test oriġinali VSI + 433, 155, 14 

§ 10 § test oriġinali VSI + 485, 74, 33 

§ 12 § test oriġinali Vmaq   

1/VSI + 448, 132, 16 

2/VSI + 380, 187, 19 

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 410, 84, 77 

 

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet 

EFDD: §§ 1, 8, 9, 10, 12, votazzjoni finali 
 

Talbiet għal votazzjoni separata 
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ECR: §§ 8, 12 
 

Talbiet għal votazzjoni maqsuma 

PPE: 

§ 12 

l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem: "tikkunsidra li tittrasferixxi r-responsabbiltajiet tal-

awtoritajiet doganali mil-livell nazzjonali għal dak tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam 

ma[.....]." 

it-tieni parti dan il-kliem 

 


