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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
LB limitu baxx (Membru 1 minn 20)
LM limitu medju (Membru 1 minn 10)
LGħ limitu għoli (Membru 1 minn 5)
SIG votazzjoni sigrieta
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1. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019: li jdaħħal is-surplus tas-sena 
finanzjarja 2018

Rapport: John Howarth (A9-0005/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 601, 40, 12

2. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2019: Tisħiħ tal-programmi ewlenin li jtejbu l-
kompetittività tal-UE: Orizzont 2020 u Erasmus+

Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni: 
riżoluzzjoni (it-test 

kollu)

VSI + 614, 69, 10

3. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata 
assistenza lir-Rumanija, l-Italja u l-Awstrija

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament u 
3/5 tal-voti espressi meħtieġa)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 645, 18, 30

4. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2019: Proposta għal mobilizzazzjoni tal-Fond 
ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija, l-Italja u 
l-Awstrija

Rapport: John Howarth (A9-0006/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 649, 19, 30
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5. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni – 
EGF/2019/000 TA 2019 – Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019) (maġġoranza tal-Membri komponenti tal-Parlament u 3/5 
tal-voti espressi meħtieġa)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 580, 61, 67

6. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0038/2019, B9-0039/2019

Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0038/2019
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)

Vmaq

1 +

§ 4 § test oriġinali

2/VSI + 541, 149, 11

Vmaq

1/VSI + 504, 167, 28

§ 12 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 14 § test oriġinali

2 +

§ 17 § test oriġinali Vsep +

§ 20 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

Premessa A § test oriġinali

2 +

Premessa D § test oriġinali Vmaq
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Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

1 +

2 +

Premessa K § test oriġinali Vsep +

Premessa N § test oriġinali Vsep +

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 544, 126, 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0039/2019 (ID)

votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu) ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: §§ 4 (it-tieni parti), 12 (l-ewwel parti); Votazzjoni finali (B9-0038/2019)

Talbiet għal votazzjoni separata
ECR: Premessa K
ID: §§ 17, 20; Premessa N

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
§ 12
l-ewwel parti "Jenfasizza li, jekk ir-Renju Unit joħroġ mill-UE bla ftehim, dan ikun għalkollox ir-

responsabbiltà tal-Gvern tar-Renju Unit;"
it-tieni parti "jirrimarka, barra minn hekk, l-implikazzjonijiet li "ħruġ bla ftehim" bħal dan ikollu 

għall-fruntiera bejn l-Irlanda ta' Fuq u l-Irlanda, kif ukoll għat-tħaddim u l-
implimentazzjoni tal-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira;"

§ 14
l-ewwel parti It-test kollu għajr il-kliem: "jew li jirreplika l-benefiċċji tas-sħubija fl-UE, jew it-

termini ta' kwalunkwe perjodu ta' tranżizzjoni previst fil-Ftehim dwar il-Ħruġ"
it-tieni parti dan il-kliem

Premessa A
l-ewwel parti It-test sħiħ apparti l-kliem: "u ta' dispjaċir" u "negattivi"
it-tieni parti dan il-kliem

Premessa D
l-ewwel parti "billi bħalissa hemm madwar 3,2 miljun ċittadin tas-27 Stat Membru li jifdal (UE27) 

li huma residenti fir-Renju Unit u 1,2 miljun ċittadin tar-Renju Unit ("ċittadini 
Brittaniċi") li huma residenti fl-UE27; billi dawk iċ-ċittadini marru jgħixu fi Stat 
Membru ieħor abbażi tad-drittijiet li jgawdu skont id-dritt tal-UE"

it-tieni parti "u bil-fehma li kienu se jibqgħu jgawdu dawk id-drittijiet tul ħajjithom kollha;"

ECR, ID:
§ 4
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l-ewwel parti "Jinnota li l-għażliet fundamentali quddiem ir-Renju Unit bi rbit mal-fruntiera bejn l-
Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq għadhom l-istess u hekk sejrin jibqgħu, ikun xi jkun il-
Gvern tal-pajjiż; ifakkar li l-Gvern tar-Renju Unit irrifjuta l-ewwel proposta tal-UE 
għal garanzija ta' kontinġenza għall-Irlanda ta' Fuq biss, u li sussegwentement talab li 
titfassal mill-ġdid fil-forma li issa tinsab fil-Ftehim dwar il-Ħruġ; jesprimi li lest jerġa' 
lura għal garanzija ta' kontinġenza għall-Irlanda ta' Fuq biss"

it-tieni parti "iżda jenfasizza li mhux sejjer jagħti l-kunsens tiegħu għal Ftehim dwar il-Ħruġ 
mingħajr garanzija ta' kontinġenza;"


