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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



P9_PV (2022)04-06(VOT)_MT.docx 2 PE 730.834

WERREJ

1. L-Att dwar il-Governanza tad-Data ***I.........................................................................3
2. Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa għall-

kooperazzjoni internazzjonali f'dinja li qed tinbidel ......................................................3
3. Implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2021-2027 ...................................................3
4. Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika..................................................4
5. Oġġezzjoni mressqa skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura: il-fażola 

tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87769 X MON 89788 .....................................6



P9_PV (2022)04-06(VOT)_MT.docx 3 PE 730.834

1. L-Att dwar il-Governanza tad-Data ***I

Rapport: Angelika Niebler (A9-0248/2021)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Ftehim proviżorju

Ftehim proviżorju 248 kumitat VSI + 501, 12, 40

2. Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa 
għall-kooperazzjoni internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0174/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0174/2022 (Kumitat ITRE)

§ 22 2 ID -

Premessa D 1 ID -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) +

3. Implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2021-2027

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0173/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0173/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, The Left)

§ 9 3 ECR -

Vmaq

1 +

Premessa D § test oriġinali

2 +

1 ECR -Wara l-Premessa G

2 ECR -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) +
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
Premessa D
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "l-istat tad-dritt"
it-tieni parti dan il-kliem

4. Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

Rapport: Domènec Ruiz Devesa (A9-0060/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

4 ECR -

5 ECR -

Qabel il-§ 1

6 ECR -

§ 3 2 ID -

§ 16 § test oriġinali VSI + 471, 107, 37

§ 23 § test oriġinali VSI + 475, 112, 31

§ 25 § test oriġinali VSI + 482, 116, 23

§ 36 § test oriġinali VSI + 534, 73, 14

§ 38 § test oriġinali VSI + 473, 123, 22

Vmaq

1 +

§ 40 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 48 § test oriġinali

2 +

§ 51 3 ID -

§ 52 § test oriġinali VSI + 465, 144, 23

§ 53 § test oriġinali VSI + 463, 147, 18

§ 57 § test oriġinali VSI + 493, 99, 36

Vmaq

1/VSI + 503, 107, 17

2/VSI + 475, 126, 14

§ 59 § test oriġinali

3/VSI + 422, 175, 30
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

§ 60 § test oriġinali VSI + 425, 179, 25

Premessa E § test oriġinali VSI + 474, 115, 30

Vmaq

1 +

Premessa F § test oriġinali

2 +

Premessa G 1 ID -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 460, 130, 37

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: §§ 16, 23, 25, 36, 38, 52, 53, 57, 60; Premessa E

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
§ 40
l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-edukazzjoni ċivika għaċ-ċittadini kollha, 

inklużi l-adulti, b'mod aktar attiv u tirrifletti dan fil-programmi ta' finanzjament 
rilevanti u fil-gruppi ta' ħidma;"

it-tieni parti "jitlob lill-Kummissjoni torbot l-inizjattivi tal-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet mal-
kompetenzi ċiviċi u tinkludi ċ-ċittadinanza diġitali fl-iżvilupp taċ-Ċertifikat Ewropew 
tal-Ħiliet Diġitali;"

§ 48
l-ewwel parti "Jemmen li l-istrateġija għandha tinkludi sinerġiji ma' azzjonijiet rilevanti tal-UE fil-

qasam taż-żgħażagħ u l-politiki tal-UE li jiġġieldu r-razziżmu u l-ksenofobija fil-
forom kollha tagħhom,"

it-tieni parti "il-mibegħda kontra l-persuni LGTBIQ u d-diskriminazzjoni kontra n-nisa u l-
minoranzi, billi jiġu stabbiliti rabtiet mal-pjan ta' azzjoni tal-UE kontra r-razziżmu, u 
strumenti ta' finanzjament bħall-Programm tad-Drittijiet, l-Ugwaljanza u ċ-
Ċittadinanza;"

Premessa F
l-ewwel parti "billi l-appoġġ politiku għall-Unjoni għandu t-tendenza li jiġi espress f'termini ta' 

sentimenti, attitudnijiet u valuri aktar milli f'termini tal-impatt konkret tiegħu fil-
ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini; billi hemm nuqqas ta' prossimità u fehim tal-proċessi 
demokratiċi u tal-mekkaniżmi ta' parteċipazzjoni tal-Unjoni fost iċ-ċittadini, 
speċjalment iż-żgħażagħ; billi momentum Ewropew imġedded għall-edukazzjoni 
ċivika jista' jkun mod kif iż-żgħażagħ jiġu mħeġġa jieħdu sehem fl-elezzjonijiet,"

it-tieni parti "filwaqt li tiġi limitata l-attraenza ta' diskorsi estremisti u populisti, u b'hekk 
tissaħħaħ ukoll il-koeżjoni soċjali;"

ID, ECR:
§ 59
l-ewwel parti "Jikkunsidra l-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa bħala opportunità f'waqtha biex 

issir diskussjoni f'diversi livelli dwar l-iżvilupp tal-politika fil-qasam tal-edukazzjoni, 
iż-żgħażagħ u l-kultura;"

it-tieni parti "jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex iħaddnu u jmexxu 'l quddiem ir-
rapporti ta' konklużjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Konferenza dwar l-Edukazzjoni, il-
Kultura, iż-Żgħażagħ u l-Isport;"

it-tielet parti "jemmen, għalhekk, li l-kompetenzi kondiviżi fil-qasam tal-edukazzjoni għandhom 
jiġu introdotti, bħala minimu fil-qasam tal-edukazzjoni ċivika, filwaqt li l-eżerċizzju 
ta' dik il-kompetenza mill-UE "m'għandux iwassal biex l-Istati Membri ma 
jitħallewx jeżerċitaw tagħhom";"
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Varji
Erratum: il-verżjonijiet lingwistiċi kollha

5. Oġġezzjoni mressqa skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura: 
il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87769 X MON 89788

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0178/2022

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0178/2022
(Kumitat ENVI)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 420, 189, 16

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE: mozzjoni għal riżoluzzjoni 


