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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. Ħatra ta' membru fil-bord tal-għażla għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku 
Ewropew

Proposta għal deċiżjoni: (B9-0290/2022) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' 
Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki

ĦATRA TA' MARGREET 
FRÖBERG

SIG + 226, 48, 114

2. L-estensjoni tal-Ftehim dwar il-promozzjoni, il-provvista u l-użu ta' sistemi 
ta' navigazzjoni bis-satellita ta' Galileo u tal-GPS u applikazzjonijiet 
relatati ***

Rakkomandazzjoni: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0153/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Abbozz ta' deċiżjoni 
tal-Kunsill

VSI + 556, 4, 13
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3. Ir-Rapport 2021 dwar it-Turkija

Rapport: Nacho Sánchez Amor (A9-0149/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

§ 3 4 ID -

Wara l-§ 3 5 ID -

§ 4 § test oriġinali VSI + 467, 85, 49

Wara l-§ 7 6 ID -

§ 12 12 S&D +

§ 17 17 S&D +

Wara l-§ 19 8 ID -

§ 24 13 S&D +

§ 28 § test oriġinali VSI + 524, 53, 32

§ 31 14 S&D +

9 Renew +§ 35

§ test oriġinali VSI ↓

Vmaq

1 +

§ 36 § test oriġinali

2 +

Wara l-§ 36 7 ID -

Vmaq

1/VSI + 529, 45, 42

§ 37 § test oriġinali

2/VSI + 470, 103, 29

10 Renew +§ 41

§ test oriġinali VSI ↓

Wara l-§ 41 1 The Left VSI - 127, 375, 115

S&D Vmaq

1 +

§ 43 15

2 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

16 S&D +

18 PPE Vmaq

1 +

§ 44

2 +

Wara l-§ 44 2 The Left VSI - 187, 392, 44

§ 46 3 The Left VSI - 222, 333, 61

Vmaq

1/VSI + 600, 14, 6

§ 47 § test oriġinali

2/VSI + 501, 60, 31

Vmaq

1/VSI + 543, 40, 34

§ 50 § test oriġinali

2/VSI + 501, 89, 21

11 S&D +Premessa C

§ test oriġinali VSI ↓

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 448, 67, 107

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: premessa C; §§ 4, 28, 35, 37, 41, 47, 50; emendi 1, 2, 3
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
emenda 15
l-ewwel parti "Jinnota li, minkejja ċerti sinjali ta' tnaqqis tat-tensjoni fil-Lvant tal-Mediterran mill-

aħħar rapport dwar it-Turkija, dan l-aħħar ġiet osservata żieda qawwija ġdida; 
huwa konxju li kwalunkwe dinamika pożittiva tista' tiġi annullata faċilment fi 
kwalunkwe mument filwaqt li l-kwistjonijiet sottostanti jibqgħu ma jiġux solvuti;"

it-tieni parti "jiddeplora, f'dan il-kuntest, id-dikjarazzjonijiet reċenti tal-uffiċjali Torok, li fihom 
ikkontestaw is-sovranità tal-Greċja fuq uħud mill-gżejjer tagħha, u jqis li dawn 
huma kontroproduttivi u jimminaw l-ambjent ta' sigurtà fiż-żona; ikompli jħeġġeġ 
lit-Turkija u lill-partijiet ikkonċernati kollha involuti biex jimpenjaw ruħhom 
f'soluzzjoni paċifika tat-tilwim bona fide u jżommu lura minn kwalunkwe azzjoni 
unilaterali jew theddid; ikompli, b'mod partikolari, jistieden lin-naħat kollha juru 
impenn kollettiv ġenwin għan-negozjar taż-żoni ekonomiċi esklużivi (ŻEE) u l-blata 
kontinentali bona fide u f'konformità mar-regoli u l-prinċipji internazzjonali tad-
delimitazzjoni; jikkundanna, f'dan ir-rigward, l-intimidazzjoni min-naħa ta' 
bastimenti tal-gwerra Torok fil-konfront ta' bastimenti tar-riċerka li jkunu qed 
jagħmlu xogħol ta' stħarriġ fiż-ŻEE delimitata mir-Repubblika ta' Ċipru; 
jikkundanna, barra minn hekk, il-vjolazzjonijiet tal-ispazju tal-ajru nazzjonali Grieg 
min-naħa tat-Turkija, inkluż b'ajruplani li jittajru fuq żoni u territorji abitati, 
azzjonijiet li jiksru kemm is-sovranità kif ukoll id-drittijiet sovrani tal-Istati Membri 
tal-UE bi ksur tad-dritt internazzjonali; jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu mal-
Ġreċja u mar-Repubblika ta' Ċipru; jafferma mill-ġdid id-dritt tar-Repubblika ta' 
Ċipru li tidħol fi ftehimiet bilaterali dwar iż-ŻEE tagħha u li tesplora u tisfrutta r-
riżorsi naturali tagħha f'konformità sħiħa mad-dritt internazzjonali; jinnota 
b'dispjaċir li l-casus belli ddikjarat mill-Gran Assemblea Nazzjonali tat-Turkija 
kontra l-Greċja fl-1995 għadu ma ġiex irtirat; jilqa' t-tkomplija tat-taħditiet 
esploratorji bejn il-Greċja u t-Turkija bil-għan li d-delimitazzjoni tal-blata 
kontinentali u ż-ŻEE tiġi indirizzata f'konformità mad-dritt internazzjonali; itenni l-
appell tiegħu lill-Gvern Tork biex jiffirma u jirratifika l-Konvenzjoni tan-NU dwar il-
Liġi tal-Baħar, li hija parti mill-acquis tal-UE; jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-
istedina magħmula mill-Gvern ta' Ċipru lit-Turkija biex iż-żewġ naħat jidħlu 
f'negozjati bona fide dwar id-delimitazzjoni marittima tal-kosta rispettiva tagħhom 
jew inkella jirrikorru għall-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja, u jistieden lit-Turkija 
taċċetta l-istedina ta' Ċipru; jilqa' l-kontribut tat-Turkija għas-sigurtà tal-provvista 
tal-gass permezz tal-konnessjoni tal-Pipeline Trans-Anatoljan (TANAP) mal-Pipeline 
Trans-Adrijatiku (TAP) komplut; itenni l-appoġġ tiegħu għall-proposta tal-Kunsill 
Ewropew biex tiġi organizzata konferenza multilaterali dwar il-Lvant tal-Mediterran 
u jenfasizza li l-Patt Ekoloġiku u t-tranżizzjoni tal-enerġija jistgħu jipprovdu 
opportunitajiet importanti għal soluzzjonijiet tal-enerġija kooperattivi, sostenibbli u 
inklużivi fil-Lvant tal-Mediterran; jappella biex il-Lvant tal-Mediterran jingħata rwol 
ta' katalist ġenwin fid-dimensjoni esterna tal-Patt Ekoloġiku;"

S&D:
emenda 18
l-ewwel parti "jesprimi tħassib serju, f'dan ir-rigward, dwar l-attivitajiet illegali l-ġodda li seħħew 

dan l-aħħar fiż-żona magħluqa ta' Varosha biex tinfetaħ parti ġdida mill-bajja,"
it-tieni parti "kif ukoll l-iffirmar reċenti ta' "Protokoll Finanzjarju" bejn it-Turkija u t-territorji 

okkupati ta' Ċipru li permezz tiegħu t-Turkija se tkun qed tiffinanzja proġetti għar-
rikostruzzjoni ta' Varosha;"

The Left:
§ 36
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "u jissottolinja l-importanza li ż-żewġ naħat 

jirrispettaw l-impenji rispettivi tagħhom skont id-Dikjarazzjoni Konġunta UE‑Turkija 
tal-2016"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 37
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: ", u għalhekk jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-

proposta tal-Kummissjoni li jinbdew negozjati dwar it-titjib ta' Unjoni Doganali li 
tkun ta' benefiċċju reċiproku, akkumpanjata minn mekkaniżmu effettiv u effiċjenti 
għas-soluzzjoni tat-tilwim"

it-tieni parti dan il-kliem
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§ 47
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: ", tikkoopera bis-sħiħ mal-forza navali mmexxija 

mill-Unjoni Ewropea fil-Mediterran (EUNAVFOR MED) fl-operazzjoni IRINI u 
tippermetti kooperazzjoni effiċjenti bejn din tal-aħħar u l-operazzjoni Sea Guardian 
tan-NATO"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 50
l-ewwel parti "Jemmen li l-UE għandha tkompli tesplora kull possibbiltà ta' djalogu, fehim 

komuni u konverġenza ta' pożizzjonijiet mat-Turkija; jistieden lit-Turkija tidħol fi 
djalogu kostruttiv u bona fide, inkluż dwar kwistjonijiet ta' politika estera fejn it-
Turkija u l-UE kellhom pożizzjonijiet opposti, bil-ħsieb li għal darb'oħra jinstabu 
bażi u fehim komuni mal-UE, jingħata bidu ġdid għal djalogu u kooperazzjoni dwar 
relazzjonijiet tajbin ta' viċinat, u jerġa' jinbeda l-proċess ta' riformi fit-Turkija; 
jinnota li l-varjetà ta' prijoritajiet stabbiliti mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-oqfsa 
eżistenti li jirregolaw ir-relazzjonijiet bejn l-UE u t-Turkija tagħmilha diffiċli ħafna 
biex isir progress effettiv; jiddeplora n-nuqqas ta' strateġija fit-tul, politika koerenti 
u sens ta' tmexxija konsistenti fil-konfront tat-Turkija fl-UE; jistieden lill-Presidenti 
tal-Kummissjoni u tal-Kunsill Ewropew u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà jagħtu prova ta' tmexxija aktar b'saħħitha, strateġika u bbażata fuq il-
valuri, b'obbligu ta' rendikont xieraq fil-konfront tal-Parlament; iħeġġeġ lill-
istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri jifformulaw approċċ koerenti u simplifikat 
għal din il-kwistjoni, inkluż b'kooperazzjoni mill-qrib fost l-istituzzjonijiet kollha tal-
UE, billi dan jikkonċerna wieħed mill-akbar ġirien u mill-aktar sħab importanti 
tagħna;"

it-tieni parti "jistieden lis-SEAE jintensifika d-djalogu u l-kooperazzjoni fil-livell transatlantiku 
mal-amministrazzjoni Biden fir-rigward tar-relazzjonijiet mat-Turkija;"

4. Il-Pjan direzzjonali tas-SEAE dwar it-Tibdil fil-Klima u d-Difiża

Rapport: Thomas Waitz (A9-0084/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

3 Membri +Wara l-§ 1

4 Membri +

Qabel il-premessa A 1 Membri +

Wara l-premessa L 2 Membri +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 356, 159, 114
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5. L-UE u l-isfidi tas-sigurtà fl-Indo-Paċifiku

Rapport: David McAllister (A9-0085/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

§ 3 9 rapporteur +

§ 4 10 rapporteur +

§ 5 11 rapporteur +

§ 6 12 rapporteur +

§ 9 13 rapporteur +

§ 12 14 rapporteur +

§ 15 15 rapporteur +

§ 20 16 rapporteur +

§ 21 17 rapporteur +

Wara l-§ 22 18 rapporteur +

§ 23 25 rapporteur +

Wara l-§ 28 19 rapporteur +

Kunsiderazzjonijiet 1-7 rapporteur +

Premessi 8, 20-
24

rapporteur +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 474, 60, 80

6. Il-gżejjer tal-UE u l-politika ta' koeżjoni

Rapport: Younous Omarjee (A9-0144/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 577, 38, 10
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7. L-Artikolu 17 tar-Regolament dwar il-Politika Komuni tas-Sajd

Rapport: Caroline Roose (A9-0152/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Wara l-§ 1 2 S&D VE + 307, 282, 38

Vmaq

1 +

§ 5 § test oriġinali

2 +

§ 9 4 S&D VE - 296, 301, 28

Vmaq

1 +

§ 19 § test oriġinali

2 +

§ 22 5 S&D VE + 286, 199, 141

Vmaq

1 +

§ 30 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 33 § test oriġinali

2 -

§ 35 § test oriġinali Vsep -

Wara l-§ 35 6 S&D -

Wara l-§ 36 7 S&D -

Wara l-premessa H 1 S&D -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 482, 103, 47

Talbiet għal votazzjoni separata
PPE: § 35
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Renew:
§ 33
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "u ġodda billi jikkunsidraw li jużaw kriterji tal-età 

biex jallokaw sehem ġust tal-opportunitajiet tas-sajd disponibbli għalihom"
it-tieni parti dan il-kliem

PPE:
§ 5
l-ewwel parti "Jenfasizza li m'hemm l-ebda studju tal-Kummissjoni li janalizza l-applikazzjoni tal-

kriterji għall-allokazzjoni tal-kwoti skont l-Artikoli 16 u 17 tal-PKS;"
it-tieni parti "jinnota li hemm nuqqas ta' trasparenza u li diversi Stati Membri mhumiex 

jippubblikaw liema kriterji japplikaw meta jiddistribwixxu l-opportunitajiet tas-sajd 
u jħeġġiġhom jagħmlu dawk il-kriterji pubbliċi u faċilment aċċessibbli, ifakkar li 
metodu ta' allokazzjoni oġġettiv jinvolvi d-deskrizzjoni ċara u mhux ambigwa ta' 
kriterji ta' allokazzjoni definiti sew inkluża deskrizzjoni ċara tal-ponderazzjonijiet 
relattivi tal-kriterji jew il-kundizzjonijiet għall-użu tagħhom f'każ ta' kriterji multipli 
għall-allokazzjoni;"

§ 19
l-ewwel parti It-test kollu minbarra l-kliem: "jinnota li l-verżjoni bl-Ingliż tinkludi l-kelma 

"għandhom";"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 30
l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jinċentivaw lill-operaturi, permezz tal-proċessi ta' 

allokazzjoni tagħhom, jistabbilixxu u jsaħħu d-djalogu soċjali mal-unions u l-
organizzazzjonijiet tal-ħaddiema"

it-tieni parti "kif ukoll japplikaw bis-sħiħ ftehimiet ta' negozjar kollettiv sabiex jippromwovu s-
sostenibbiltà soċjali u kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti fi ħdan is-settur tas-sajd;"

Varji
Il-Grupp S&D irtira l-emenda 3.


