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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. Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fix-Xinjiang, inklużi x-Xinjiang 
police files

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0310/2022, B9-0311/2022, B9-0312/2022, B9-0318/2022, B9-
0319/2022, B9-0325/2022

Suġġett Em 
nru 

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0310/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

§ 4 § test oriġinali VSI + 513, 1, 14

Wara l-§ 8 6 The Left VSI - 122, 402, 25

§ 9 7 The Left VSI - 42, 413, 93

Wara l-§ 9 8 The Left -

9 The Left -Wara l-§ 10

10 The Left -

§ 18 1 Renew -

Wara l-§ 19 11 The Left -

Wara 
l-konsiderazzjoni 6

3 The Left -

4 The Left -Wara l-premessa H

5 The Left VSI - 43, 491, 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) +

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0310/2022 S&D ↓

B9-0311/2022 Renew ↓

B9-0312/2022 ECR ↓

B9-0318/2022 Verts/ALE ↓

B9-0319/2022 PPE ↓

B9-0325/2022 The Left ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: § 4
The Left: emendi 5, 6, 7

Varji 
L-emenda 2 tħassret.
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2. L-istrumentalizzazzjoni tal-ġustizzja bħala strument ta' repressjoni fin-
Nikaragwa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0293/2022, B9-0298/2022, B9-0301/2022, B9-0306/2022, B9-
0313/2022, B9-0315/2022

Suġġett Em 
nru 

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0293/2022
(PPE, Renew, ECR)

Vmaq

1 +

§ 1 § test oriġinali

2/VSI + 525, 15, 29

2 The Left VSI - 58, 497, 14Wara l-§ 1

3 The Left VSI - 59, 475, 33

§ 4 1 ID VSI - 267, 287, 11

Vmaq

1 +

§ 9 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

2/VSI + 529, 12, 32

Premessa I § test oriġinali

3 +

Premessa L § test oriġinali VSI - 258, 309, 7

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 524, 17, 29

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0293/2022 PPE ↓

B9-0298/2022 The Left ↓

B9-0301/2022 Verts/ALE ↓

B9-0306/2022 S&D ↓

B9-0313/2022 Renew ↓

B9-0315/2022 ECR ↓
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Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ECR: premessa L
PPE: votazzjoni finali
The Left: emendi 2, 3
ID: emenda 1

Talbiet għal votazzjoni separata
Verts/ALE, S&D, The Left: premessa L

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
§ 1
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u membri tal-Knisja Kattolika,"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 9
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "għal delitti kontra l-umanità"
it-tieni parti dan il-kliem

premessa I
l-ewwel parti "billi fl-2022, ir-reġim ta' Ortega-Murillo pprojbixxa kważi 400 organizzazzjoni 

mingħajr skop ta' qligħ u ċaħħadhom mill-istatus legali tagħhom;"
it-tieni parti "billi l-Knisja Kattolika kienet ukoll vittma tar-reġim ta' Ortega-Murillo,"
it-tielet parti "bħalma kienu, fost l-oħrajn, l-Akkademja Lingwistika tan-Nikaragwa, membri ta' 

komunitajiet indiġeni u gruppi minoritarji oħra;"

3. Il-ksur tal-libertà tal-media u tas-sikurezza tal-ġurnalisti fil-Georgia

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0295/2022, B9-0300/2022, B9-0302/2022, B9-0303/2022, B9-
0304/2022, B9-0309/2022

Suġġett Em 
nru 

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0300/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)

Vmaq

1 +

Wara l-§ 15 1=
2=
3=

ECR, PPE, 
Renew

2/VE + 308, 218, 40

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) +

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0295/2022 The Left ↓

B9-0300/2022 Verts/ALE ↓

B9-0302/2022 S&D ↓

B9-0303/2022 ECR ↓

B9-0304/2022 PPE ↓

B9-0309/2022 Renew ↓
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Verts/ALE:
emendi 1, 2, 3
l-ewwel parti "Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar ir-rwol distruttiv tal-uniku oligarka, Bidzina 

Ivanishvili, fil-politika u l-ekonomija tal-Georgia, u l-livell ta' kontroll li jeżerċita fuq 
il-gvern u d-deċiżjonijiet tiegħu, inklużi dawk dwar il-persekuzzjoni politikament 
motivata tal-ġurnalisti u tal-avversarji politiċi;"

it-tieni parti "jinsab imħasseb ħafna dwar ir-rabtiet personali u kummerċjali esposti ta' 
Ivanishvili mal-Kremlin, li jiddeterminaw il-pożizzjoni tal-Gvern attwali tal-Georgia 
fir-rigward tas-sanzjonijiet fuq ir-Russja; jappella lill-Kunsill u lis-sħab demokratiċi 
jikkunsidraw li jimponu sanzjonijiet personali fuq Ivanishvili għar-rwol tiegħu fid-
deterjorament tal-proċess politiku fil-Georgia;"
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4. L-istat tad-dritt u l-approvazzjoni potenzjali tal-Pjan Nazzjonali ta' Rkupru 
(RRF) tal-Polonja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni/ B9-0316/2022, B9-0317/2022, B9-0320/2022, B9-0321/2022, B9-
0322/2022, B9-0323/2022

Suġġett Em 
nru 

Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0317/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, The Left)

Qabel il-§ 1 2 ID -

§ 3 § test oriġinali VSI + 414, 136, 23

Wara l-§ 6 1 Verts/ALE VSI - 161, 382, 25

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 411, 129, 31

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0316/2022 ECR ↓

B9-0317/2022 PPE ↓

B9-0320/2022 Verts/ALE ↓

B9-0321/2022 The Left ↓

B9-0322/2022 S&D ↓

B9-0323/2022 Renew ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D: votazzjoni finali
Verts/ALE: emenda 1
PPE: § 3

Varji
Dragoş Tudorache, Katalin Cseh u Anna Júlia Donáth appoġġaw ukoll il-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni B9-0323/2022.
Katarina Barley appoġġat ukoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0317/2022.
Birgit Sippel irtirat l-appoġġ tagħha għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0317/2022.
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5. Strument għal akkwist internazzjonali ***I

It-tieni rapport: Daniel Caspary (A9-0337/2021)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Ftehim proviżorju

Ftehim proviżorju 107 kumitat VSI + 554, 7, 14

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

Dikjarazzjoni 
konġunta

108 kumitat +

Dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni

109 kumitat +

Dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni

110 kumitat +

6. Id-dritt ta' inizjattiva tal-Parlament

Rapport: Paulo Rangel (A9-0142/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

§ 20 2 Membri VSI - 113, 250, 214

§ 27 1 rapporteur +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 420, 117, 35

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE: emenda 2

7. Theddid globali għad-dritt għall-abort: il-possibbiltà li l-Qorti Suprema 
tirrevoka d-dritt għall-abort fl-Istati Uniti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0289/2022, B9-0292/2022, B9-0299/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0299/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, The Left, Membri)

3 ID VSI - 122, 425, 22Qabel il-§ 1

1 ECR VSI - 126, 406, 36
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

2 ECR VSI - 138, 405, 19

Vmaq

1 +

2 +

§ 1 § test oriġinali

3 +

Vmaq

1 +

2 +

§ 4 § test oriġinali

3/VE + 312, 232, 24

Vmaq

1/VSI + 366, 139, 53

§ 5 § test oriġinali

2/VSI + 364, 142, 51

Vmaq

1 +

§ 6 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

2 +

§ 7 § test oriġinali

3 +

Vmaq

1 +

2 +

§ 8 § test oriġinali

3 +

Vmaq

1 +

§ 9 § test oriġinali

2 +

Vmaq§ 10 § test oriġinali

1 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

2 +

Vmaq

1 -

§ 11 5 PPE

2/VE - 141, 375, 47

Vmaq

1 +

2 +

§ 13 § test oriġinali

3 +

Vmaq

1 +

§14 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

2 +

§ 16 § test oriġinali

3 +

§ 17 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

§ 18 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 20 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1/VSI + 446, 75, 47

§ 21 § test oriġinali

2/VSI + 366, 151, 47
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

§ 22 § test oriġinali Vsep +

§ 24 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

§ 25 § test oriġinali

2 +

§ 26 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

§ 27 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1/VSI + 428, 74, 64

2/VSI + 411, 82, 50

§ 28 § test oriġinali

3/VSI + 377, 131, 45

Vmaq

1 +

2 +

§ 29 § test oriġinali

3 +

§ 30 6 PPE -

Vmaq

1 +

§ 31 § test oriġinali

2 +

Konsiderazzjoni 27 § test oriġinali Vsep +

Premessa A § test oriġinali VSI + 375, 142, 51

Premessa B 4 PPE -

Vmaq

1 +

Premessa C § test oriġinali

2 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Vmaq

1 +

2 +

3 +

Premessa E § test oriġinali

4 +

Vmaq

1 +

Premessa G § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

Premessa I § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

Premessa M § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

2 +

3 +

Premessa O § test oriġinali

4 +

Premessa P § test oriġinali Vsep +

Premessa S § test oriġinali Vsep +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 364, 154, 37

B9-0289/2022 ID ↓

B9-0292/2022 ECR ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: Votazzjoni finali (B9-0299/2022)
ECR: emendi 1, 2
ID: §§ 5, 21; premessa A; emenda 3

Talbiet għal votazzjoni separata
PPE: §§ 17, 22, 24, 26, 28; konsiderazzjoni 27; premessi P, S
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
emenda 5
l-ewwel parti "Jirrikonoxxi li, għal raġunijiet personali, prattikanti mediċi individwali fl-Istati Uniti 

jistgħu jinvokaw klawżola ta' kuxjenza;"
it-tieni parti "jenfasizza, madankollu, li l-klawżola ta' kuxjenza ta' individwu ma tistax 

tinterferixxi mad-dritt ta' pazjent għal aċċess sħiħ għall-kura tas-saħħa u s-
servizzi;"

ID:
§ 28
l-ewwel parti "Jaffferma mill-ġdid li l-abort għandu dejjem ikun deċiżjoni volontarja bbażata fuq 

talba ta' persuna, u mogħti b'mod liberu, f'konformità mal-istandards mediċi u d-
disponibbiltà, l-aċċessibbiltà, l-affordabbiltà u s-sikurezza;"

it-tieni parti "abbażi tal-linji gwida tad-WHO;"
it-tielet parti "jistieden lill-Istati Membri jiżguraw aċċess universali għal abort sikur u legali, u 

rispett għad-dritt għal-libertà, il-privatezza u l-aħjar kura tas-saħħa li tista' 
tinkiseb;"

PPE:
§ 1
l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kliem: "u d-drittijiet" u apparti l-kliem: "ifakkar li s-saħħa 

sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati huma drittijiet fundamentali tal-
bniedem li għandhom jipproteġu u jissaħħew u bl-ebda mod ma jistgħu jiddgħajfu 
jew jiġu rtirati;"

it-tieni parti "u d-drittijiet"
it-tielet parti "ifakkar li s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati huma drittijiet 

fundamentali tal-bniedem li għandhom jipproteġu u jissaħħew u bl-ebda mod ma 
jistgħu jiddgħajfu jew jiġu rtirati;"

§ 4
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "jiddekriminalizzaw bis-sħiħ l-aċċess għas-servizzi tal-

abort u l-forniment tagħhom" u "mingħajr ħlas"
it-tieni parti jiddekriminalizzaw bis-sħiħ l-aċċess għas-servizzi tal-abort u l-forniment tagħhom"
it-tielet parti "mingħajr ħlas"

§ 5
l-ewwel parti "Jistieden lill-Gvern tal-Istat ta' Texas iħassar malajr l-Abbozz ta' Liġi tal-8 dwar is-

Senat; jistieden lill-Gvernijiet tal-Istati ta' Idaho u Oklahoma jirrevokaw il-liġijiet 
simili tagħhom, inkluż l-Abbożż ta' Liġi HB 4327 (Oklahoma);"

it-tieni parti "jistieden lill-26 Stat tal-Istati Uniti b'liġijiet ta' attivazzjoni, liġijiet dwar il-kotba u 
miżuri oħra li jikkonċernaw projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-abort biex 
jirrevokawhom u jiżguraw li l-leġiżlazzjoni tagħhom tkun konformi mad-drittijiet 
tal-bniedem tan-nisa protetti fil-livell internazzjonali u mal-istandards 
internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;"

§ 6
l-ewwel parti "Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li l-projbizzjonijiet u restrizzjonijiet oħra fuq l-

abort jaffettwaw b'mod sproporzjonat lin-nisa fqar, b'mod partikolari n-nisa 
razzjalizzati, inklużi n-nisa Suwed, in-nisa Hispaniċi u n-nisa Indiġeni, kif ukoll in-
nisa minn żoni rurali, il-persuni LGBTIQ, in-nisa b'diżabilità, l-adolexxenti, in-nisa 
migranti, inklużi l-migranti irregolari, u l-unitajiet domestiċi b'ġenitur wieħed 
immexxija minn nisa; jenfasizza li n-nisa li, minħabba ostakli finanzjarji jew 
loġistiċi, ma jaffordjawx jivvjaġġaw lejn kliniċi tas-saħħa riproduttiva fi Stati jew 
pajjiżi ġirien, huma f'riskju akbar li jiġu sottomessi għal proċeduri perikolużi u ta' 
theddida għall-ħajja, u li jiġu mġiegħla jkomplu bit-tqala tagħhom kontra r-rieda 
tagħhom,"

it-tieni parti "li huwa ksur tad-drittijiet tal-bniedem u forma ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru"
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§ 7
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "iżda jiddispjaċih ħafna għall-fatt li għaddietx mis-

Senat" u "inkluż l-abort","
it-tieni parti "iżda jiddispjaċih ħafna għall-fatt li għaddietx mis-Senat"
it-tielet parti "inkluż l-abort,"

§ 8
l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-President Joe Biden u l-amministrazzjoni tiegħu jsaħħu l-isforzi 

tagħhom u jkomplu jappoġġjaw id-drittijiet tal-abort, u jħeġġu jiżgura aċċess għal 
abort sikur u legali; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Istati Uniti jagħmel aktar sforzi sabiex 
jiżgura li l-abort u l-kontraċezzjoni jiġu integrati fl-għoti tal-informazzjoni, l-
edukazzjoni u s-servizzi adattati għall-età u komprensivi fil-qasam tas-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati, u li jkunu aċċessibbli għal kulħadd;"

it-tieni parti " jilqa' l-fatt li l-finanzjament tal-Istati Uniti reġa' ngħata lill-UNFPA, l-aġenzija tan-
NU għas-saħħa sesswali u riproduttiva, u jistieden lill-Gvern tal-Istati Uniti u/jew 
awtoritajiet rilevanti oħra tal-Istati Uniti biex ikomplu jappoġġjaw is-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u biex jagħmlu dan fin-NU u f'fora 
multilaterali oħra" apparti l-kliem: "u d-drittijiet"

it-tielet parti "u d-drittijiet"

§ 9
l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Gvern tal-Istati Uniti u/jew awtoritajiet rilevanti oħra tal-Istati Uniti 

biex jiżguraw protezzjoni federali, kostituzzjonali u statutorja adegwata għad-dritt 
li tintemm tqala"

it-tieni parti "u jħeġġeġ ukoll lill-Gvern tal-Istati Uniti biex jiddekriminalizza kompletament l-
abort. Dan jirrikjedi mhux biss li tintemm il-penalizzazzjoni tan-nisa u l-bniet u ta' 
persuni tqal oħra, il-fornituri tal-kura tas-saħħa u oħrajn li jassistu fis-servizzi tal-
abort, iżda wkoll it-tneħħija tal-abort mill-istatuti tal-liġi kriminali tal-istat u l-
abolizzjoni tal-liġijiet, il-politiki u l-prattiki punittivi l-oħra kollha;"

§ 10
l-ewwel parti "u jħeġġeġ ukoll lill-Gvern tal-Istati Uniti biex jiddekriminalizza kompletament l-

abort. Dan jirrikjedi mhux biss li tintemm il-penalizzazzjoni tan-nisa u l-bniet u ta' 
persuni tqal oħra, il-fornituri tal-kura tas-saħħa u oħrajn li jassistu fis-servizzi tal-
abort, iżda wkoll it-tneħħija tal-abort mill-istatuti tal-liġi kriminali tal-istat u l-
abolizzjoni tal-liġijiet, il-politiki u l-prattiki punittivi l-oħra kollha;"

it-tieni parti "jistieden lill-Gvern tal-Istati Uniti jiżgura li s-servizz jiġi pprovdut mingħajr 
diskriminazzjoni, fastidju, koerċizzjoni, biża' jew intimidazzjoni, b'rispett xieraq 
għall-kunfidenzjalità u għall-privatezza tan-nisa u bi protezzjoni u rispett xierqa 
għall-fornituri tal-kura tas-saħħa;"

§ 13
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u d-drittijiet" u apparti l-kelma: "pubbliċi"
it-tieni parti "u d-drittijiet"
it-tielet parti "pubbliċi"

§ 14
l-ewwel parti It-test kollu apparti l-kelma: "universali"
it-tieni parti din il-kelma

§ 16
l-ewwel parti "Jinsab imħasseb ħafna dwar il-konsegwenzi potenzjali għad-drittijiet tan-nisa 

madwar id-dinja, jekk il-Qorti Suprema tal-Istati Uniti tirrevoka lil Roe vs Wade; 
jinsab imħasseb ħafna dwar il-possibbiltà ta' effett dissważiv fuq il-
prijoritizzazzjoni u l-finanzjament għas-servizzi tas-saħħa sesswali u riproduttiva u 
d-drittijiet relatati, li diġà ġew deprijoritizzati u sottofinanzjati b'mod qawwi kemm 
fl-Istati Uniti kif ukoll globalment;" apparti l-kliem: "u d-drittijiet"

it-tieni parti "u d-drittijiet"
it-tielet parti "jenfasizza bi tħassib li f'pajjiżi li jiddependu ħafna mill-għajnuna tal-Istati Uniti 

għall-programmi tas-saħħa pubblika, ir-revoka tagħha jista' jkollu impatt fuq l-
impenn ta' dawk il-gvernijiet li jipprovdu abort u drittijiet riproduttivi oħra;"
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§ 18
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u d-drittijiet", u "b'mod partikolari l-kura relatata mal-

abort, u li jingħataw ġustizzja u rimedju legali meta jinkisru d-drittijiet tagħhom;"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 20
l-ewwel parti "Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri joffru l-appoġġ kollu possibbli, inkluż appoġġ 

finanzjarju, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili bbażati fl-Istati Uniti li 
jipproteġu, jippromwovu u jipprovdu s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet 
relatati fil-pajjiż, bħala espressjoni tal-impenn sod tagħhom favur dawn id-
drittijiet;"

it-tieni parti "jistieden ukoll lill-Istati Membri joffru rifuġju sikur għall-professjonisti mediċi 
kollha li jistgħu jkunu f'riskju ta' persekuzzjoni legali jew forom oħra ta' fastidju 
b'riżultat tax-xogħol leġittimu tagħhom fl-għoti ta' kura relatata mal-abort;"

§ 21
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u d-drittijiet" u "inkluż billi jikkumpensaw għal 

kwalunkwe tnaqqis possibbli fil-finanzjament tal-Istati Uniti għas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati globalment, u billi jippromwovu u jipprijoritizzaw 
bil-qawwa l-aċċess universali għal abort sikur u legali u għas-saħħa sesswali u 
riproduttiva u d-drittijiet relatati oħra fir-relazzjonijiet esterni tagħhom;"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 25
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u d-drittijiet" u "speċjalment f'pajjiżi fejn hemm 

restrizzjonijiet fuq id-dritt u l-aċċess għall-abort;"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 27
l-ewwel parti "Jissottolinja li, f'konformità mal-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u l-Programm 

ta' Azzjoni tal-ICPD, jeħtieġ li jitħares id-dritt tal-individwi kollha għall-awtonomija 
u integrità fiżika u li jiġi żgurat l-aċċess għal servizzi essenzjali li jippermettu l-
eżerċizzju konkret ta' dan id-dritt;  jenfasizza li l-aċċess għall-kura tas-saħħa huwa 
dritt fundamentali tal-bniedem, u li huwa l-obbligu tal-istat li jipprovdi u 
jiggarantixxi l-kura tas-saħħa għal kulħadd; jappella għal approċċ globali 
komprensiv fil-pakkett essenzjali tas-saħħa sesswali u riproduttiva, inklużi miżuri 
għall-prevenzjoni u l-evitar ta' aborti mhux sikuri u klandestini, 

it-tieni parti "kif ukoll l-għoti ta' kura wara l-abort; jiddeplora l-fatt li l-kura tas-saħħa mhijiex 
aċċessibbli għal kulħadd fl-Istati Uniti; ifakkar li l-faqar huwa marbut mill-qrib mal-
kontinwazzjoni furzata u sfurzata tat-tqala u man-nuqqas ta' abort sikur u legali;"

§ 29
l-ewwel parti "Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiddekriminalizzaw l-abort u jneħħu u jiġġieldu l-ostakli 

għall-abort sikur u legali u l-aċċess għall-kura tas-saħħa u s-servizzi sesswali u 
riproduttivi;"

it-tieni parti " jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess għal servizzi ta' abort sikuri, legali 
u mingħajr ħlas, għal servizzi u provvisti tal-kura tas-saħħa ta' qabel it-twelid u 
materna, ippjanar tal-familja volontarju, kontraċezzjoni, servizzi favur iż-żgħażagħ, 
kif ukoll għall-prevenzjoni, it-trattament, il-kura u l-appoġġ tal-HIV, mingħajr 
diskriminazzjoni;" apparti l-kliem: "għal servizzi ta' abort sikuri, legali u mingħajr 
ħlas,"

it-tielet parti dan il-kliem

§ 31
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u d-drittijiet" (l-ewwel żewġ okkorrenzi) u "jistieden lill-

Istati Membri jipprogressaw lejn kopertura tas-saħħa universali, li għaliha s-saħħa 
sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati huma essenzjali;"

it-tieni parti dan il-kliem
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premessa C
l-ewwel parti "billi l-abort mhux sikur huwa l-kawża ewlenija iżda li tista' tiġi evitata ta' mwiet u 

mard assoċjati mat-tqala;"
it-tieni parti " billi n-nuqqas ta' aċċess għall-kura relatata mal-abort sikura u legali huwa 

kwistjoni kritika tas-saħħa pubblika u tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-projbizzjoni 
tal-abort u li n-nisa jkunu mġiegħla jfittxu aborti mhux sikuri u klandestini, 
jirriżultaw f'żieda fil-mortalità u l-morbożità assoċjati mat-tqala;"

premessa E
l-ewwel parti "billi l-ħajja tan-nisa u l-bniet madwar l-Istati Uniti tkun affettwata minn deċiżjoni 

tal-Qorti Suprema li tista' tirrevoka s-sentenza Roe vs Wade, u l-konsegwenzi 
dannużi jiġu esperjenzati bl-aktar mod akut minn individwi f'sitwazzjonijiet 
vulnerabbli;"

it-tieni parti "billi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati oħra jistgħu wkoll jiġu 
affettwati b'mod negattiv jekk is-sentenza Roe vs Wade tiġi rrevokata; billi r-
restrizzjonijiet jew il-projbizzjoni fuq id-dritt għall-abort fl-Istati Uniti jkollhom 
impatt sproporzjonat fuq in-nisa fqar, b'mod partikolari n-nisa razzjalizzati, inklużi 
n-nisa suwed, in-nisa Ispaniċi u n-nisa indiġeni, kif ukoll in-nisa minn inħawi rurali, 
il-persuni LGBTIQ, in-nisa b'diżabilità, l-adolexxenti, in-nisa migranti, inklużi l-
migranti irregolari, u l-unitajiet domestiċi b'ġenitur wieħed immexxija minn nisa;"

it-tielet parti "billi s-servizzi ta' abort pubbliku jistgħu jipprovdu aċċess universali għal abort 
sikur u legali għan-nisa kollha, inklużi dawk f'sitwazzjonijiet soċjoekonomiċi 
vulnerabbli;" apparti l-kelma: "pubbliku"

ir-raba' parti "pubbliku"

premessa G
l-ewwel parti "billi dan l-aħħar Texas għadda l-hekk imsejjaħ Abbozz ta' Liġi tas-Senat 8 (SB 8), 

li jipprojbixxi l-abort wara l-bidu tal-impulsi kardijaċi tal-fetu, jiġifieri wara madwar 
sitt ġimgħat ta' tqala, mingħajr ebda eċċezzjoni għall-istupru, l-inċest jew għal 
kundizzjonijiet tas-saħħa tal-fetu li jkunu inkompatibbli mal-ħajja sostnuta wara t-
twelid; billi l-Qorti Suprema tal-Istati Uniti ppermettiet li l-liġi tidħol fis-seħħ u l-
istat ta' Texas seta' jevadi rieżami fil-qorti tal-kostituzzjonalità tagħha billi jassolvi 
lill-uffiċjali tal-gvern milli jinfurzaw il-liġi u joħloq perkors legali għaċ-ċittadini, bi 
premju ta' USD 10 000, biex iħarrku lil kull min jipprovdi kura relatata mal-abort 
jew jassisti lil xi ħadd biex jikseb abort bi ksur tal-projbizzjoni, peress li mingħajr 
ma jkun hemm entità unika responsabbli għall-infurzar tagħha, ikun aktar diffiċli li 
l-liġi tiġi kkontestata;"

it-tieni parti "billi d-dispożizzjoni li tippermetti liċ-ċittadini jħarrku lil kull min jipprovdi servizzi 
ta' abort tiftaħ il-bibien beraħ għall-fastidju;"

premessa I
l-ewwel parti "billi jekk il-Qorti Suprema tiddeċiedi li tannulla d-deċiżjoni Roe vs Wade, id-

deċiżjoni dwar il-legalità tal-aborti terġa' lura lejn l-Istati;  billi 13-il Stat diġà 
ppromulgaw l-hekk imsejħa liġijiet ta' attivazzjoni li jipprojbixxu l-abort, li huma 
maħsuba biex jipprojbixxu jew jillimitaw l-aċċess għall-abort immedjatament jekk 
id-deċiżjoni Roe vs Wade tiġi annullata; billi, ma' dawn it-13-il Stat, hemm total ta' 
26 Stat li se jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-abort jew x'aktrax jagħmlu hekk jekk il-
protezzjoni kostituzzjonali titneħħa, peress li Stati oħra jistgħu jippruvaw jew 
jerġgħu jdaħħlu fis-seħħ liġijiet ta' qabel l-1973"

it-tieni parti "bħal Michigan, Wisconsin u West Virginia, jew li jippromulgaw restrizzjonijiet ta' 
abort li reċentement ġew imblukkati mill-qrati, bħal Alabama, Georgia, Iowa, Ohio 
u South Carolina;"

premessa M
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "u l-gruppi ta' riflessjoni konservattivi li jappartjenu 

għal-lemin Kristjan tal-Istati Uniti"
it-tieni parti dan il-kliem
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premessa O
l-ewwel parti "billi minkejja l-progress ġenerali fil-protezzjoni tas-saħħa sesswali u riproduttiva u 

d-drittijiet relatati madwar id-dinja, inkluż fl-Ewropa, ir-rigress tad-dritt ta' aċċess 
għal abort sikur u legali huwa ta' tħassib serju;"

it-tieni parti "billi l-annullament ta' Roe vs Wade jista' jsaħħaħ il-moviment kontra l-abort fl-
Unjoni Ewropea;" billi l-Polonja hija l-uniku Stat Membru tal-UE li neħħiet motiv 
għall-abort mil-liġijiet tagħha, peress li t-Tribunal Kostituzzjonali illeġittimu 
ddeċieda fit-22 ta' Ottubru 2020 li jneħħi d-drittijiet li ilhom stabbiliti tan-nisa 
Pollakki u din id-deċiżjoni wasslet għal projbizzjoni de facto tal-abort;"

it-tielet parti "billi l-abort huwa pprojbit f'Malta; billi l-abort mediku fil-bidu tat-tqala mhuwiex 
legali fis-Slovakkja u mhuwiex disponibbli fl-Ungerija billi fl-Italja qed jonqos l-
aċċess għall-abort ukoll; billi l-aċċess għall-kura relatata mal-abort qed jiġi miċħud 
fi Stati Membri oħra tal-UE, bħal dan l-aħħar fil-Kroazja;"

ir-raba' parti "billi huwa imperattiv li l-UE u l-Istati Membri tagħha jiddefendu s-saħħa sesswali 
u riproduttiva u d-drittijiet relatati u jenfasizzaw li d-drittijiet tan-nisa huma 
inaljenabbli, u li ma jistgħux jitneħħew jew jiddgħajfu; billi huwa kruċjali għall-UE 
u l-Istati Membri tagħha li jkomplu jagħmlu progress biex jiżguraw l-aċċess għal 
kura relatata mal-abort sikura, legali u f'waqtha f'konformità mar-
rakkomandazzjonijiet u l-evidenza tad-WHO;"

8. It-talba biex titlaqqa' Konvenzjoni għar-reviżjoni tat-Trattati

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0305/2022, B9-0307/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0305/2022
(Grupp ID)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0307/2022
(S&D, Renew, Verts/ALE, Membri)

1 The Left VSI - 77, 477, 16

2 The Left VSI - 65, 489, 9

3 The Left VSI - 62, 478, 33

Qabel il-§ 1

4 The Left VSI - 153, 398, 17

Wara l-§ 1 9 The Left -

Wara l-§ 2 5 The Left VSI - 65, 388, 116

10 The Left -

11 The Left -

12 The Left -

13 The Left -

14 The Left -

Wara l-§ 4

15 The Left -
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

16 The Left -

37 Verts/ALE VSI - 116, 336, 113

17 The Left VSI - 99, 359, 103

18 The Left -

19 The Left -

20 The Left -

21 The Left -

22 The Left -

23 The Left VSI - 104, 354, 105

24 The Left -

25 The Left VSI - 64, 381, 119

26 The Left VSI - 65, 373, 124

27 The Left -

28 The Left VSI - 206, 258, 96

38 PPE, S&D, 
Renew

VSI + 359, 166, 37

Vmaq

1/VSI ↓

2/VSI ↓

3/VSI ↓

§ 5

§ test oriġinali

4/VSI ↓

29 The Left VSI - 115, 326, 110

30 The Left -

31 The Left -

32 The Left -

33EmT The Left -

34EmT The Left -

35 The Left -

§ 6

36 The Left VSI - 170, 358, 32
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE - rimarki

39 PPE, S&D, 
Renew

VSI + 391, 110, 56

6 The Left -Wara l-premessa B

7 The Left -

Wara l-premessa D 8 The Left VSI - 69, 444, 43

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 355, 154, 48

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
S&D: votazzjoni finali
Verts/ALE: emenda 37
PPE: emendi 38, 39
The Left: emendi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 23, 25, 26, 28, 29, 36

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
The Left:
§ 5
l-ewwel parti it-test sħiħ apparti l-kliem: "rilevanti", "klawżoli "passerelle", u f'każ ta' 

emerġenza" (l-ewwel inċiż)", "id-difiża" (it-tieni inċiż) u apparti l-ħames inċiż
it-tieni parti "rilevanti" u "klawżoli "passerelle", u f'każ ta' emerġenza" (l-ewwel inċiż)"
it-tielet parti "id-difiża" (it-tieni inċiż)
ir-raba' parti il-ħames inċiż

9. Strument kummerċjali ġdid biex jiġu pprojbiti l-prodotti magħmula bix-
xogħol furzat

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0291/2022

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE - rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0291/2022
(Kumitat INTA)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 503, 6, 4

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: votazzjoni finali


