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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
1/20 limitu baxx (Membru 1 minn 20)
1/10 limitu medju (Membru 1 minn 10)
1/5 limitu għoli (Membru 1 minn 5)
SIG votazzjoni sigrieta
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1. Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) ***I

Rapport: Vilija Blinkevičiūtė (A9-0015/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 516, 23, 17

Varji
Għal raġunijiet proċedurali, il-premessa li ġejja hija inkluża fl-att finali:
"Fid-dawl tal-urġenza li nħolqot miċ-ċirkostanzi tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, huwa f'loku 
li tkun prevista eċċezzjoni għall-perjodu ta' tmien ġimgħat imsemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll 
Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni, li huwa anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika."

2. L-awtorizzazzjonijiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni fl-ilmijiet tar-Renju Unit 
u għall-operazzjonijiet tas-sajd tal-bastimenti tas-sajd tar-Renju Unit fl-ilmijiet 
tal-Unjoni ***I

Rapport: Chris Davies (A9-0014/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni unika VSI + 574, 24, 2

Varji
Għal raġunijiet proċedurali, il-premessa li ġejja hija inkluża fl-att finali:
"Fid-dawl tal-urġenza li nħolqot miċ-ċirkostanzi tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, huwa f'loku 
li tkun prevista eċċezzjoni għall-perjodu ta' tmien ġimgħat imsemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll 
Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni, li huwa anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika."

3. L-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-
rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***

Rakkomandazzjoni: Johan Van Overtveldt (A9-0018/2019)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni: proċedura 
ta' approvazzjoni

VSI + 543, 30, 46
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4. Il-perjodi ta' applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/501 u tar-Regolament 
(UE) 2019/502 ***I

Proposta għal regolament (COM(2019)0396 - C9-0108/2019- 2019/0179(COD))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

votazzjoni: proposta 
tal-Kummissjoni

VSI + 618, 0, 6

Varji
Għal raġunijiet proċedurali, il-premessa li ġejja hija inkluża fl-att finali:
"Fid-dawl tal-urġenza li nħolqot miċ-ċirkostanzi tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni, huwa f'loku 
li tkun prevista eċċezzjoni għall-perjodu ta' tmien ġimgħat imsemmi fl-Artikolu 4 tal-Protokoll 
Nru 1 dwar ir-rwol tal-Parlamenti nazzjonali fl-Unjoni, li huwa anness mat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea, mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u mat-Trattat li jistabbilixxi l-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika."


