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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. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2021

Proposta tal-Konferenza tal-Presidenti

Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

7-8 ta' April 2EmT 1/20 Membru +

10-11 ta' Novembru 1EmT ID VSI - 228, 382, 52

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni, kif emendat

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: emenda 1

2. Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament – 2022

Proposta tal-Konferenza tal-Presidenti

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

3. Verifika tal-kredenzjali

Rapport: Lucy Nethsingha (A9-0015/2020)

Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Vmaq

1 +

§ 3 § test oriġinali

2/VE + 371, 258, 33

Vmaq

1 +

§ 6 § test oriġinali

2 +

Premessa L § test oriġinali Vsep/V
E

+ 334, 248, 81

Deċiżjoni (it-test kollu) VSI + 523, 6, 135



P9_PV-PROV(2020)01-30(VOT)_MT.docx 4 PE 647.766

Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL, PPE: Premessa L

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
§ 3
l-ewwel parti "Jistieden lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri biex itemmu mingħajr 

dewmien l-eżami tal-kontestazzjonijiet possibbli li ġew ippreżentati lilhom u biex 
jinfurmaw lill-Parlament bir-riżultati tiegħu;"

it-tieni parti "jitlob li ssir evalwazzjoni trasparenti tal-iżvolġiment tal-elezzjonijiet Ewropej;"

§ 6
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "inkluż bi rbit ma' listi tal-votanti, rekwiżiti ta' preżenza 

fiżika, jew diffikultà fil-ksib ta' aċċess għall-informazzjoni meħtieġa min-naħa tal-
Istati Membri biex dak li jkun jeżerċita d-dritt tal-vot"

it-tieni parti dan il-kliem

Varji
Il-President iddikjara li l-emendi 1 u 2 huma inammissibbli.

4. Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0009/2020) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' 
Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Ħatra ta' Pedro 
Machado

SIG + 441, 171, 53

5. Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0011/2020) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' 
Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Ħatra ta' Jesús Saurina SIG + 404, 153, 76
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6. Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Irene Tinagli (A9-0010/2020) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Ħatra ta' 
Jan de Carpentier

SIG + 414, 186, 55

7. Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Rapport: Irene Tinagli (A9-0008/2020) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Ħatra ta' Gerry Cross SIG - 272, 336, 48

8. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 111(3): il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet - diossidu tat-titanju

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0071/2020 (Meħtieġa maġġoranza tal-membri komponenti tal-
Parlament Ewropew)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0071/2020 (ECR)

Riżoluzzjoni (it-test 
kollu)

VE - 177, 434, 39



P9_PV-PROV(2020)01-30(VOT)_MT.docx 6 PE 647.766

9. Ċarġer komuni għall-apparat radju mobbli

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-
0076/2020, B9-0085/2020

Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0070/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)

Premessa A § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

Premessa B § test oriġinali

2 +

Wara l-premessa E 1 GUE/NGL VSI - 160, 343, 157

Riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 582, 40, 37

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0070/2020 PPE ↓

B9-0072/2020 S&D ↓

B9-0074/2020 Verts/ALE ↓

B9-0075/2020 Renew ↓

B9-0076/2020 GUE/NGL ↓

B9-0085/2020 ECR ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL: emenda 1
PPE, Verts/ALE: votazzjoni finali

Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL: Premessa A

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
Premessa B
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "s-suq uniku mhux qed jisfrutta għal kollox il-potenzjal 

tiegħu, u"
it-tieni parti dan il-kliem
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Varji
Antonio Tajani (Grupp PPE) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-
B9-0070/2020.
Evelyne Gebhardt (Grupp S&D) huwa wkoll firmatarju tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta 
RC-B9-0070/2020.

10. Differenza fil-pagi bejn il-ġeneri

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0069/2020, B9-0073/2020, B9-0083/2020, B9-0084/2020

Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0069/2020 (ECR)

Riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI - 78, 528, 50

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0073/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE)

Wara l-§ 1 7 GUE/NGL VSI - 296, 302, 61

Vmaq

1 +

§ 2 § test oriġinali

2/VE + 388, 224, 40

Wara l-§ 2 8 GUE/NGL VSI + 284, 279, 98

Wara l-§ 3 9 GUE/NGL VSI + 436, 138, 75

Vmaq

1/VSI + 432, 127, 99

2/VSI - 291, 332, 34

3/VSI - 306, 321, 31

1 S&D, 
Verts/ALE

4/VSI - 298, 314, 44

Vmaq

1 ↓

2 ↓

§ 4

§ test oriġinali

3 ↓
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Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 5 2 S&D, 
Verts/ALE

VSI + 344, 276, 34

Vmaq

1 +

§ 6 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 9 § test oriġinali

2 +

Wara l-§ 9 10 GUE/NGL +

Vmaq

1 -

Wara l-§ 11 11 GUE/NGL

2 -

Vmaq

1 +

§ 13 § test oriġinali

2 +

Wara l-§ 13 12 GUE/NGL VSI - 306, 318, 34

Wara l-§ 14 13 GUE/NGL VE + 368, 249, 35

Vmaq

1/VSI - 293, 334, 26

Wara l-§ 15 14 GUE/NGL

2/VSI - 115, 412, 128

Vmaq

1/VSI + 356, 254, 47

Wara l-§ 16 15 GUE/NGL

2/VSI - 125, 501, 29
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Suġġett Em 
Nru

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Wara l-premessa E 3 GUE/NGL -

Wara l-premessa I 4 GUE/NGL +

Wara l-Premessa J 5 GUE/NGL VSI + 304, 295, 59

Wara l-premessa O 6 GUE/NGL -

Riżoluzzjoni (it-test kollu) VSI + 493, 82, 79

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0083/2020 (ID)

Riżoluzzjoni (it-test kollu) ↓

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B9-0084/2020
(GUE/NGL)

Riżoluzzjoni (it-test kollu) ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR: votazzjoni finali (B9-0069/2020)
Verts/ALE: emenda 1
GUE/NGL: emendi 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 u votazzjoni finali (B9-0073/2020)
S&D: emenda 2

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Renew:
emenda 1
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem "u sanzjonijiet", it-tħassir tal-kliem "tikkunsidra li" u l-

kelma "jikkonformaw"
it-tieni parti "u sanzjonijiet"
it-tielet parti "it-tħassir tal-kliem "tikkunsidra li""
ir-raba' parti "jikkonformaw"

PPE:
§ 2
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "vinkolanti"
it-tieni parti din il-kelma

§ 4
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "biex jintroduċu miżuri vinkolanti ta' trasparenza fil-

pagi" u "iqis li d-direttiva li jmiss għandha tapplika kemm għas-settur privat kif ukoll 
għal dak pubbliku u għall-pakkett ta' remunerazzjoni kollu kemm hu, inkluż 
kwalunkwe komponent tiegħu, u għandu jkollu kamp ta' applikazzjoni wiesa' b'kont 
dovut meħud tal-ispeċifiċitajiet tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs);"

it-tieni parti "biex jintroduċu miżuri vinkolanti ta' trasparenza fil-pagi"
it-tielet parti "iqis li d-direttiva li jmiss għandha tapplika kemm għas-settur privat kif ukoll għal dak 

pubbliku u għall-pakkett ta' remunerazzjoni kollu kemm hu, inkluż kwalunkwe 
komponent tiegħu, u għandu jkollu kamp ta' applikazzjoni wiesa' b'kont dovut meħud 
tal-ispeċifiċitajiet tal-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs);"



P9_PV-PROV(2020)01-30(VOT)_MT.docx 10 PE 647.766

§ 6
l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tieħu r-rieżami attwali tal-funzjonament u l-

implimentazzjoni tal-liġijiet tal-UE dwar paga ugwali u l-prinċipju ta' paga ugwali 
bħala l-bażi għall-azzjoni tagħha, u biex tippreżenta reviżjoni f'waqtha tad-Direttiva 
2006/54/KE sabiex taġġorna u ttejjeb il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-prinċipju ta' 
paga ugwali fil-prattika, biex ittejjeb l-infurzar f'konformità mal-ġurisprudenza tal-
Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QĠUE) u biex tinkludi l-projbizzjoni ta' 
kwalunkwe diskriminazzjoni bbażata fuq l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-
ġeneru jew ir-riassenjament tal-ġeneru;"

it-tieni parti "jitlob li jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja u għall-introduzzjoni ta' drittijiet proċedurali 
aktar b'saħħithom biex tiġi miġġielda d-diskriminazzjoni fil-paga;"

§ 9
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "billi jadottaw leġiżlazzjoni"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 13
l-ewwel parti "Jinnota l-impatt tas-sottorappreżentanza tan-nisa f'pożizzjonijiet ta' tmexxija fuq id-

differenza bejn il-pagi tal-irġiel u n-nisa, u jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tiġi promossa 
l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa fil-livelli kollha tat-teħid ta' deċiżjonijiet fin-
negozju u l-maniġment;"

it-tieni parti "jistieden lill-Istati Membri jiżblokkaw in-negozjati fil-Kunsill dwar id-direttiva 
proposta dwar in-Nisa fuq il-Bordijiet peress li din tista' tgħin biex jiġi eliminat is-
saqaf tal-ħġieġ;"

S&D:
emenda 11
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "l-effetti fit-tul tal-politiki neoliberali imposti mill-UE 

qed ikollhom impatt negattiv fuq l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa u fuq il-kisba 
tal-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel,"

it-tieni parti dan il-kliem

emenda 14
l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kapaċità tal-awtoritajiet tax-xogħol pubbliċi, 

partikolarment fil-livell tar-riżorsi umani u tal-kapaċità teknika u strutturali, sabiex 
jiggarantixxu li l-azzjoni meħtieġa tittieħed biex jiġu infurzati d-drittijiet tax-xogħol 
determinati minn leġiżlazzjoni jew minn ftehim kollettiv, inkluż billi jiġu imposti 
sanzjonijiet fuq kumpaniji li jonqsu milli jikkonformaw;"

it-tieni parti "jitlob, barra minn hekk, li ssir valutazzjoni dwar li l-għoti ta' fondi tal-UE lill-
kumpaniji jkun kundizzjonali fuq l-applikazzjoni ta' standards tax-xogħol għoljin u 
dwar in-nuqqas ta' prattiki diskriminatorji lejn in-nisa;"

emenda 15
l-ewwel parti It-test sħiħ minbarra l-kliem: "jirrifjuta l-implimentazzjoni ta' arranġamenti ta' xogħol 

flessibbli bħala għodda li tidderegola s-suq tax-xogħol u ddgħajjef id-drittijiet tax-
xogħol;"

it-tieni parti dan il-kliem

Varji
Susana Solís Pérez (Grupp Renew) ukoll hija firmatarja tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-
0073/2020.


