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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. L-istatus ta' kandidat tal-Ukrajna, tar-Repubblika tal-Moldova u tal-
Georgia

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-
0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0331/2022
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, Membri)

Vmaq

1 +

§ 4 § test oriġinali

2/VSI + 515, 40, 25

Vmaq

1 +

§ 5 § test oriġinali

2/VSI + 503, 49, 31

Vmaq

1 +

§ 6 § test oriġinali

2/VSI + 511, 49, 25

§ 7 6 The Left -

Wara l-§ 8 1 The Left VSI - 123, 423, 37

§ 9 4 The Left VSI - 120, 424, 40

7 The Left VSI - 98, 395, 90Wara l-§ 9

8 The Left -

§ 14 § test oriġinali VSI + 475, 58, 51

Vmaq

1 +

§ 15 § test oriġinali

2/VSI + 468, 72, 44

2 The Left VSI - 83, 446, 59

Vmaq

1 -

5 The Left

2/VSI - 43, 508, 35

Wara l-§ 15

3 The Left VSI - 123, 455, 9
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Vmaq

1 +

Premessa B § test oriġinali

2/VSI + 510, 40, 26

Premessa H § test oriġinali VSI + 481, 57, 44

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 529, 45, 14

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi

B9-0331/2022 Renew ↓

B9-0332/2022 Verts/ALE ↓

B9-0333/2022 The Left ↓

B9-0334/2022 PPE ↓

B9-0335/2022 S&D ↓

B9-0336/2022 ECR ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: §§ 5 (it-tieni parti), 15 (it-tieni parti); emendi 1, 2, 3, 4, 5 (it-tieni parti), 7
Renew: votazzjoni finali
ID: premessi B, H; §§ 4 (it-tieni parti), 6 (it-tieni parti), 14, 15 (it-tieni parti)

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
The Left:
§ 5
l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu r-rieda politika biex jagħtu spinta ġdida lill-

proċess ta' tkabbir u jwettqu l-wegħdiet tagħhom permezz ta' passi pożittivi 
konkreti fil-proċessi ta' adeżjoni ta' pajjiżi li jfittxu li jissieħbu fl-Unjoni u li 
jistħoqqilhom li jkunu parti mill-familja Ewropea;"

it-tieni parti "iħeġġeġ, għalhekk, lill-Kapijiet ta' Stat u ta' Gvern tal-UE li se jiltaqgħu fit-23 u 
fl-24 ta' Ġunju 2022 biex jagħtu l-approvazzjoni tagħhom għall-proċess ta' tkabbir 
tal-Balkani tal-Punent, li bħalissa huwa mblukkat;"

emenda 5
l-ewwel parti "Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar ir-riformi neoliberali fl-Ukrajna u fil-Moldova u 

fil-Georgia li ġew imposti f'kuntest ta' forniment ta' assistenza makrofinanzjarja 
u/jew il-proċessi ta' trasformazzjoni li jirriżultaw mill-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles 
Approfondit u Komprensiv;"

it-tieni parti "jesprimi tħassib kbir dwar riformi riċenti fil-leġiżlazzjoni tax-xogħol fl-Ukrajna li 
jimminaw id-drittijiet tal-ħaddiema u l-protezzjoni soċjali; jinsisti li t-tħassir ta' 
dawn ir-riformi kif ukoll l-allinjament sħiħ tal-leġiżlazzjoni tax-xogħol tal-pajjiżi 
kollha kandidati mal-konvenzjonijiet tal-ILO, il-Karta Soċjali Ewropea u l-obbligu fil-
Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni biex jiġi promoss l-irwol tas-sħab soċjali u d-djalogu 
soċjali għandu jkun prijorità fil-proċess ta' adeżjoni;"

ID:
§ 4
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "irriversibbli" u "tkompli tkun sieħeb affidabbli u 

attur ġeopolitiku kredibbli li"
it-tieni parti dan il-kliem
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§ 6
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "sabiex tinżamm il-kredibbiltà tal-proċess ta' tkabbir 

tal-UE u jiġi żblukkat il-poter trasformattiv tiegħu,"
it-tieni parti dan il-kliem

Premessa B
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "jafu jammontaw għal ġenoċidju"
it-tieni parti dan il-kliem

The Left, ID:
§ 15
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "li għalih ma hemm ebda alternattiva u"
it-tieni parti dan il-kliem

Varji
Sven Mikser, Włodzimierz Cimoszewicz, Juozas Olekas u Marina Kaljurand appoġġaw ukoll il-
mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0335/2022.
Adam Bielan appoġġa wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0336/2022.

2. Appoġġ temporanju eċċezzjonali skont il-FAEŻR b'rispons għall-impatt tal-
invażjoni Russa tal-Ukrajna ***I

Proposta għal regolament (COM(2022)0242 - C9-0185/2022 - 2022/0166(COD))

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

1 Verts/ALE VSI - 116, 463, 7Artikolu 1, § 1, punt 1

2 Verts/ALE VSI - 116, 465, 5

Proposta tal-Kummissjoni VSI + 508, 72, 10

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE: emendi 1, 2

3. Il-ħażna tal-gass ***I

Proposta għal regolament (COM(2022)0135 - C9-0126/2022 - 2022/0090(COD))

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Ftehim proviżorju

Ftehim proviżorju 1 ITRE VSI + 490, 47, 55
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4. Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE - ċittadini tal-Unjoni ***I

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0138/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni

Rifjut 18 ID VSI - 107, 483, 3

Ftehim proviżorju

Ftehim proviżorju 36 kumitat VSI + 453, 119, 19

Abbozz ta' att leġiżlattiv

It-test kollu 36 kumitat ↓

Artikolu 1, § 1, punt 1 24 ID ↓

Artikolu 1, § 1, punt 2, 
punt a, punt i

25 ID VSI ↓

Artikolu 1, § 1, punt 2, 
punt a, punt ii

26 ID ↓

Artikolu 1, § 1, punt 4 27 ID ↓

36 PK1 kumitat ↓Artikolu 1, § 1, wara 
l-punt 4

29 ID VSI ↓

Artikolu 1, § 1, punt 5 28 ID ↓

31 ID VSI ↓Artikolu 1, § 1, wara 
l-punt 5

36 PK2 kumitat ↓

Artikolu 1, § 1, punt 6 30 ID VSI ↓

36 PK3 kumitat ↓Artikolu 1, § 1, wara 
l-punt 7

34 ID VSI ↓

Artikolu 1, § 1, punt 8 33 ID VSI ↓

Artikolu 1, § 1, punt 9 35 ID ↓

36 PK4 kumitat ↓Premessa 2

19 ID ↓

Premessa 5 20 ID ↓

36 PK5 kumitat ↓Premessa 8

21 ID ↓
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

36 PK6 kumitat ↓Wara l-premessa 8

22 ID ↓

23EmT ID ↓Premessa 12

36 PK7 kumitat ↓

Proposta tal-Kummissjoni VSI ↓

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: emendi 18, 25, 29-31, 33-34

Varji
L-emenda 32 tħassret.

5. Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE - ċittadini ta' pajjiżi terzi ***I

Rapport: Juan Fernando López Aguilar (A9-0137/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Proposta għal rifjut tal-proposta tal-Kummissjoni

Rifjut 1 ID VSI - 87, 480, 10

Ftehim proviżorju

Ftehim proviżorju 2 kumitat VSI + 454, 112, 20

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

6. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2022: finanzjament tal-ispejjeż ta' 
akkoljenza tan-nies li qed jaħarbu mill-Ukrajna

Rapport: Karlo Ressler (A9-0181/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 576, 3, 13
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7. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 
applikazzjoni EGF/2022/001 FR/Air France – Franza

Rapport: Fabienne Keller (A9-0183/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 4 1 The Left -

§ 14 2 The Left -

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 564, 18, 16

8. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: 
applikazzjoni EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing – 
il-Greċja

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0185/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 564, 26, 6

9. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: Antimikrobiċi jew 
gruppi ta' antimikrobiċi riżervati għat-trattament ta' ċerti infezzjonijiet fil-
bnedmin

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0327/2022

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0327/2022
(Kumitat ENVI)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI - 269, 280, 46

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

10. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: Qamħirrum 
ġenetikament modifikat DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 u 
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qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-
eventi uniċi DP4114, MON 810, MIR604 u NK603

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0328/2022

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0328/2022
(Kumitat ENVI)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 398, 173, 24

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

11. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112 tar-Regoli ta' Proċedura: Qamħirrum 
ġenetikament modifikat NK603 × T25 × DAS-40278-9 u s-
sottokombinazzjoni tiegħu T25 × DAS-40278-9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0326/2022

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0326/2022
(Kumitat ENVI)

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 402, 173, 18

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

12. Nomina ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri – Stephanus Abraham Blok

Rapport: Markus Pieper (A9-0180/2022) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' 
Proċedura))

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Nomina ta' Stephanus 
Abraham Blok

SIG + 414, 112, 57
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13. It-tiġdid tal-Ftehim dwar il-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-
Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil ***

Rakkomandazzjoni: Cristian-Silviu Buşoi (A9-0176/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Abbozz ta' deċiżjoni 
tal-Kunsill

VSI + 519, 5, 74

14. Konvenzjoni dwar ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni ta' Sentenzi Barranin 
f'Materji Ċivili jew Kummerċjali: l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea ***

Rakkomandazzjoni: Sabrina Pignedoli (A9-0177/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Abbozz ta' deċiżjoni 
tal-Kunsill

VSI + 576, 8, 14

15. Qtugħ illegali ta' siġar fl-UE

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0329/2022

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0329/2022
(Kumitat PETI)

Vmaq

1 +

§ 1 § test oriġinali

2/VE + 336, 243, 17

Vmaq

1 +

§ 2 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 6 § test oriġinali

2 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Wara l-§ 6 3 S&D VE + 338, 226, 32

Vmaq

1 +

2 +

§ 7 § test oriġinali

3 +

§ 8 § test oriġinali Vsep/VE + 316, 250, 28

Vmaq

1 +

§ 9 § test oriġinali

2 +

6 PPE VE - 268, 322, 7§ 12

§ test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

2 +

§ 14 § test oriġinali

3 +

Vmaq

1 +

§ 15 § test oriġinali

2 +

Wara l-§ 15 4 S&D VE + 339, 218, 38

Vmaq

1 +

§ 17 § test oriġinali

2 +

§ 18 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

2 +

3/VE + 302, 268, 24

§ 20 § test oriġinali

4 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 21 § test oriġinali Vsep +

§ 23 § test oriġinali Vsep/VE + 316, 268, 7

Vmaq

1 +

§ 25 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 27 § test oriġinali

2 +

7 PPE -§ 31

§ test oriġinali Vsep/VE + 346, 246, 4

Vmaq

1/VSI + 459, 117, 17

Wara l-§ 35 1 Renew, S&D, 
Verts/ALE,
The Left

2/VSI + 317, 248, 20

§ 43 § test oriġinali Vsep +

Premessa A 5 PPE -

Vmaq

1/VE + 385, 197, 8

2 +

3 +

Premessa D § test oriġinali

4 +

Vmaq

1/VE + 328, 245, 22

Premessa E § test oriġinali

2 +

Wara l-Premessa I 2 S&D +

Premessa L § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

Premessa Q § test oriġinali

2 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

3 +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) +

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

Talbiet għal votazzjoni separata
Renew: §§ 8, 12, 23
ID: §§ 1, 8, 18, 20, 21, 23, 31, 43; Premessa L

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Renew:
§ 2
l-ewwel parti "Jinnota li l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam għadu problema fl-UE; jesprimi t-

tħassib tiegħu dwar l-impatt negattiv ta' każijiet ta' qtugħ illegali tas-siġar għall-
injam fuq il-foresti Ewropej, il-ħabitats selvaġġi, is-suq intern u l-azzjoni klimatika 
tal-UE; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jwettqu valutazzjoni bir-reqqa 
tal-kawżi soċjoekonomiċi ta' fenomeni bħal dawn u jimplimentaw bis-sħiħ il-
leġiżlazzjoni rilevanti tal-UE u dik nazzjonali sabiex jiġu żviluppati b'mod effettiv 
miżuri konkreti u immedjati għall-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar għall-
injam sabiex jiġi evitat li dan isir xejra, filwaqt li jitqiesu l-obbligi skont id-direttivi 
dwar in-natura u l-miri skont l-istrateġija tal-bijodiversità li ġew approvati mill-
Istati Membri;"

it-tieni parti "jesprimi tħassib li l-prezzijiet dejjem jogħlew tal-materjali u tal-enerġija u l-
klassifikazzjoni żero għall-emissjonijiet tal-bijomassa skont l-Iskema għall-
Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet jistgħu jżidu l-pressjoni fuq il-foresti lil hinn mil-
livelli sostenibbli, inkluż bħala riżultat tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam 
peress li l-marġnijiet ta' profitt għoljin huma f'kuntrast mar-riskju negliġibbli, 
filwaqt li jitqiesu wkoll il-kundizzjonijiet soċjali u ekonomiċi eżistenti għall-persuni 
li jgħixu f'żoni remoti u rurali tal-UE;"

§ 6
l-ewwel parti "Jissottolinja li l-kisba ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, il-protezzjoni u l-

konservazzjoni tagħhom, ibbażata fuq indikaturi u livelli li jistgħu jitkejlu, hija 
kwistjoni ewlenija għall-futur tal-forestrija Ewropea;"

it-tieni parti "jappoġġja l-introduzzjoni ta' sistema ta' ċertifikazzjoni qrib in-natura biex 
tinżamm il-firxa sħiħa tad-diversità bijoloġika, jiġu żgurati l-produttività u r-
reżiljenza fit-tul, u jiġu indirizzati l-isfidi ambjentali, ekonomiċi u tas-soċjetà;"

PPE:
emenda 1
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "l-istabbiliment ta' Prosekutur Ekoloġiku tal-UE, 

permezz"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 1
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u biex tiftaħ proċeduri ta' ksur"
it-tieni parti dan il-kliem
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§ 20
l-ewwel parti "Jisħaq fuq il-fatt li l-Kummissjoni jeħtieġ li tinforza l-konformità mad-dritt tal-UE;"
it-tieni parti "jifhem li l-oneru tal-provi biex tintwera l-eżistenza ta' ksur huwa f'idejn il-

Kummissjoni, li jaf ma tiddependi fuq l-ebda preżunzjoni f'każijiet ta' ksur; 
jenfasizza, madankollu, li filwaqt li l-Kummissjoni kkonfermat li l-applikazzjoni 
korretta tad-dritt tal-Unjoni tibqa' prijorità, it-tul ta' xi każijiet ta' ksur, anke meta l-
Kummissjoni jkollha biżżejjed evidenza, jissuġġerixxi mod ieħor;"

it-tielet parti "jiddikjara li huwa irresponsabbli li fi żmien meta l-leġiżlazzjoni ambjentali hija l-
leġiżlazzjoni l-aktar miksura u l-Patt Ekoloġiku Ewropew ġab miegħu inizjattivi 
ġodda, id-Direttorat Ġenerali għall-Ambjent tal-Kummissjoni huwa 
konsistentement u kontinwament nieqes mill-persunal; jiddeplora l-fatt li l-assi 
insostitwibbli qed jintilfu minħabba n-nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-Kummissjoni 
u t-tnaqqis fil-baġit tal-UE għall-persunal;"

ir-raba' parti "jipproponi li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jistabbilixxu l-prijoritajiet tagħhom 
b'mod tajjeb;"

Premessa E
l-ewwel parti "billi l-prodotti tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam jinbiegħu fl-UE bħala injam 

iċċertifikat; billi l-iskemi ta' ċertifikazzjoni ewlenin eżistenti mhumiex kapaċi jilħqu 
bis-sħiħ il-ħtiġiet tal-leġislazzjoni applikabbli;"

it-tieni parti "billi l-iskemi ewlenin ivvalutati fir-rapport tal-Kummissjoni ta' Lulju 2021 dwar l-
iskemi ta' ċertifikazzjoni u verifika fis-settur tal-foresti għandhom lakuni fid-
definizzjonijiet tal-legalità tagħhom u r-rekwiżiti legali tagħhom huma limitati fil-
kamp ta' applikazzjoni jew ta' natura ambigwa; billi filwaqt li jipprovdu approċċ 
sistematiku għat-trasferiment tal-pretensjonijiet tul il-katina tal-provvista, fil-biċċa 
l-kbira tagħhom, dawn ma jinkludux il-kapaċità sistematika li jiġu vverifikati – f'ħin 
reali jew mod ieħor – it-tranżazzjonijiet ta' volumi, speċijiet u kwalitajiet bejn l-
entitajiet, u b'hekk iħallu s-sistemi vulnerabbli għall-manipulazzjoni u l-frodi; billi l-
iskemi ta' ċertifikazzjoni ewlenin kollha għandhom l-isfida f'dak li jikkonċerna l-
identifikazzjoni u l-indirizzar b'mod effettiv il-kwistjonijiet ta' korruzzjoni, is-sistemi 
stabbiliti għall-identifikazzjoni ta' każijiet ta' korruzzjoni huma relattivament 
limitati u r-riskju ta' frodi ma jkopruhx sew;"

Premessa Q
l-ewwel parti "billi l-pjanijiet ta' ġestjoni tal-foresti tal-Istati Membri ma jikkorrispondux mal-

miżuri meħtieġa għall-protezzjoni u r-restawr tal-bijodiversità fil-foresti, u 
għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku;"

it-tieni parti "jinnota li mhux il-pjanijiet għall-ġestjoni tas-siti ta' Natura 2000 kollha 
jirrikonoxxu l-valur espliċitu tal-foresti primarji u antiki, u li l-miżuri ta' 
konservazzjoni ta' foresti protetti b'mod strett ma jeskludux għalkollox il-qtugħ 
tas-siġar għall-injam, u dan jista' jkun inkompatibbli mal-konservazzjoni fit-tul ta' 
foresti primarji u antiki;" minbarra l-kliem: "jinnota li mhux il-pjanijiet għall-
ġestjoni tas-siti ta' Natura 2000 kollha jirrikonoxxu l-valur espliċitu tal-foresti 
primarji u antiki, u" u "u dan jista' jkun inkompatibbli mal-konservazzjoni fit-tul ta' 
foresti primarji u antiki;"

it-tielet parti dan il-kliem

ID:
§ 9
l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri kollha jiżguraw li s-sistemi ta' traċċar tal-injam 

ippreparat ikunu kompletament operattivi u li s-sanzjonijiet forestali jkunu 
proporzjonati u dissważivi sabiex jiġi skoraġġut b'mod effettiv il-qtugħ illegali tas-
siġar għall-injam; jesprimi tħassib qawwi li l-penali attwalment mhumiex 
proporzjonali għall-valur tal-prodotti tal-injam u li l-operaturi xi drabi jirċievu biss 
penali ta' twissija jew penali amministrattiva baxxa ħafna; jistieden lill-Istati 
Membri jipprovdu mezzi biex itejbu l-attivitajiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-forestrija, iżidu n-numru tal-uffiċjali għall-infurzar tal-liġi meta 
neċessarju, biex jipproċedu b'mod effettiv b'azzjoni legali u jibdew proċedimenti 
kriminali f'każijiet ta' qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, abbażi tal-evidenza 
miksuba mill-pulizija jew mogħtija lill-pulizija minn partijiet terzi;"

it-tieni parti "jitlob li jiġu previsti proċedimenti kriminali, inkluż kontra persuni privati, fir-
reviżjoni tad-Direttiva dwar ir-Reati Ambjentali;"
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§ 15
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "ifakkar li approċċ Ewropew ikkoordinat u miżuri ta' 

prevenzjoni jistgħu jgħinu fil-ġlieda kontra l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam;" u 
"u barra"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 17
l-ewwel parti "Jistieden lill-Istati Membri jadottaw miżuri xierqa ta' infurzar tal-liġi sabiex 

jiġġieldu l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam, u jipproteġu d-difensuri ambjentali, 
il-ġurnalisti u l-informaturi; jistieden lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri meħtieġa biex 
jipprevjenu t-twaqqigħ mill-awtoritajiet ġudizzjarji ta' kawżi relatati mal-qtugħ 
illegali tas-siġar għall-injam; jirrikonoxxi r-rwol attiv u l-involviment tas-soċjetà 
ċivili, inklużi l-organizzazzjonijiet nongovernattivi u d-difensuri tal-ambjent, fil-
promozzjoni ta' azzjoni klimatika u l-protezzjoni tal-bijodiversità, u jappella biex l-
UE tappoġġja dawn l-attivitajiet;"

it-tieni parti "jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi ggarantita l-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fil-qafas ta' 
trasparenza stabbilit fl-Artikolu 13 tal-Ftehim ta' Pariġi;"
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§ 25
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "peress li d-diskrepanza fl-implimentazzjoni tal-

leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE tirrappreżenta fattur abilitanti li jwassal għall-
kriminalità ambjentali;"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 27
l-ewwel parti "Jistieden lill-Kummissjoni tuża l-politika kummerċjali tagħha biex twaqqaf il-qtugħ 

illegali tas-siġar għall-injam fil-livell internazzjonali; jisħaq fuq il-fatt li l-
importazzjoni ta' injam maħsud illegalment minn pajjiżi mhux tal-UE tfixkel is-suq 
Ewropew u toħloq sitwazzjoni inġusta għall-produtturi Ewropej; ifakkar li l-użu ta' 
dan l-injam illegali jagħmel ħsara wkoll lil dawk il-komunitajiet li minnhom 
jinħasad dan l-injam u jippromwovi wkoll it-tkomplija tal-ħsad illegali tal-injam u r-
reati kollha assoċjat miegħu;"

it-tieni parti "jilqa' s-sett ta' regoli ta' diliġenza dovuta obbligatorji għal kumpaniji li jixtiequ 
jqiegħdu ċerti komoditajiet fis-suq tal-UE proposti mill-Kummissjoni fil-proposta 
tagħha għal regolament dwar prodotti mingħajr deforestazzjoni;"

Renew, PPE:
§ 7
l-ewwel parti "Jenfasizza bil-qawwa li l-Kummissjoni għandha tiżgura li ammonti adegwati ta' 

riżorsi finanzjarji fi ħdan il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali jiġu ddedikati għar-restawr 
tal-bijodiversità fiż-żoni milquta l-aktar gravement mill-qtugħ illegali tas-siġar 
għall-injam;" minbarra l-kliem: "fi ħdan il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali"

it-tieni parti "fi ħdan il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali"
it-tielet parti "ifakkar li skont ir-riżoluzzjoni tal-Parlament tad-9 ta' Ġunju 2021 dwar l-Istrateġija 

tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030, l-Istati Membri għandhom jilħqu mill-inqas 
10 % tan-nefqa annwali fuq il-bijodiversità fil-qafas finanzjarju pluriennali; jinnota 
b'dispjaċir li l-mira ta' finanzjament għall-bijodiversità f'xi Stati Membri hija 
inferjuri sew għall-10 % miftiehma;"

PPE, ID:
§ 14
l-ewwel parti "Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali u tal-UE jieħdu azzjoni dissważiva u soda biex 

jiżguraw konformità sħiħa mal-liġi ambjentali nazzjonali u tal-UE;"
it-tieni parti "jinnota li d-dgħufijiet proċedurali u n-nuqqas ta' kontrolli jnaqqsu l-effettività fil-

prattika tar-Regolament dwar l-Injam; iħeġġeġ lill-koleġiżlaturi tal-UE jaħtfu l-
opportunità ppreżentata min-negozjati dwar il-proposta għal regolament dwar il-
prodotti ħielsa mid-deforestazzjoni (COM(2021)0706), sabiex jieħdu t-tagħlimiet 
mill-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolament tal-UE dwar l-Injam u sabiex 
itejbu l-istatus tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, id-dispożizzjonijiet 
dwar il-kwantità u l-kwalità tal-kontrolli tagħhom, ir-relazzjonijiet u l-
interazzjonijiet tagħhom mal-awtoritajiet kompetenti ta' Stati Membri oħra u ma' 
awtoritajiet nazzjonali oħra u mal-Kummissjoni; jistieden lill-Istati Membri 
jimplimentaw b'mod strett id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti attwalment 
fis-seħħ biex jipprojbixxu l-użu u t-tqegħid fis-suq tal-UE ta' injam illegali;"

it-tielet parti "jitlob li l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam jitqies bħala reat kriminali, ikun 
soġġett għal sanzjonijiet kriminali xierqa u li jiġi inkluż fil-kamp ta' applikazzjoni 
tad-direttiva riveduta dwar il-protezzjoni tal-ambjent permezz tad-dritt kriminali, u 
jitlob li jkun hemm kooperazzjoni Ewropea msaħħa fil-ġlieda kontra il-qtugħ illegali 
tas-siġar għall-injam; jitlob definizzjoni uniformi tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-
injam bħala reat ambjentali fl-Istati Membri kollha sabiex tiġi garantita l-
applikazzjoni ta' proċeduri u penali armonizzati għall-istess qtugħ illegali tas-siġar 
għall-injam fl-UE kollha;"

Renew, ID:
Premessa D
l-ewwel parti "billi l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam huwa fattur ewlieni fid-degradazzjoni tal-

foresti, fid-deforestazzjoni u fit-tibdil fil-klima li jikkontribwixxi għad-deterjorament 
tal-kwalità tal-arja; billi l-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam tas-siġar 
jirrappreżenta bejn 15 % u 30 % tal-produzzjoni internazzjonali tal-injam, u 
għandu konsegwenzi ambjentali, soċjali u ekonomiċi ulterjuri;" minbarra l-kliem: 
"u fit-tibdil fil-klima"

it-tieni parti "u fit-tibdil fil-klima"
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it-tielet parti "billi l-biċċa l-kbira tal-qtugħ illegali tas-siġar għall-injam jibqa' ma jiġix identifikat, 
b'tali mod li jxekkel l-isforzi tal-UE biex tilħaq l-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku 
Ewropew, il-Liġi dwar il-Klima u l-istrateġija għall-bijodiversità; billi l-qtugħ illegali 
tas-siġar għall-injam iseħħ ta' spiss ħafna f'uħud mill-aktar foresti ta' kwalità 
għolja u kkonservati bl-aqwa mod fl-UE;" minbarra l-kelma: "ħafna"

ir-raba' parti "ħafna"

16. L-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli

Rapport: Barry Andrews, Petros Kokkalis (A9-0174/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Vmaq

1/VSI + 467, 67, 57

2/VSI + 291, 255, 25

3/VSI + 316, 219, 43

4/VSI + 432, 122, 35

5/VSI + 299, 230, 59

§ 29 § test oriġinali

6/VSI + 457, 69, 61

Vmaq

1 +

§ 31 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 57 § test oriġinali

2 +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 470, 56, 67

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
PPE: § 29
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Membri
§ 29
l-ewwel parti "Jilqa' l-isforzi li saru biex l-SDGs jiġu integrati fis-Semestru Ewropew b'mod 

komprensiv, inkluż permezz tal-Istħarriġiet Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli u l-
integrazzjoni tal-monitoraġġ annwali tal-Eurostat dwar l-SDGs bħala parti mill-
pakkett tar-rebbiegħa tas-Semestru Ewropew;"

it-tieni parti "itenni l-appoġġ tiegħu għall-integrazzjoni tal-indikaturi tal-bijodiversità fis-
Semestru Ewropew;"

it-tielet parti "iħeġġeġ lill-Istati Membri jgħollu l-livell ta' ambizzjoni tar-risponsi nazzjonali 
tagħhom għall-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030; jilqa' ċ-ċentralità tal-SDGs fil-
pakkett tal-ħarifa, b'mod partikolari r-rakkomandazzjoni li l-Istati Membri jsegwu 
strateġija "lil hinn mill-PDG" biex jinkorporaw bis-sħiħ l-SDGs fir-risponsi nazzjonali 
tagħhom; jistieden lill-Kummissjoni tkompli r-riforma tas-Semestru Ewropew biex 
tibbilanċja l-prijoritajiet ekonomiċi, soċjali u ambjentali, sabiex tixpruna 
trasformazzjoni soċjali, ambjentali u ekonomika fit-tul u ttejjeb l-integrazzjoni 
tal-Aġenda 2030,"

ir-raba' parti "il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Patt Ekoloġiku Ewropew fil-livelli 
kollha, filwaqt li tinvolvi bis-sħiħ lill-awtoritajiet lokali u reġjonali u 
tikkomplementa r-riformi u l-investimenti fl-Istati Membri;"

il-ħames parti "iqis li riforma bħal din għandha tiżgura li l-koordinazzjoni tal-politika Ewropea tal-
SDGs ma twassalx għal proċess ta' politika parallel għas-Semestru Ewropew, iżda 
minflok tikkonsisti f'approċċ integrat u koerenti bbażat fuq patt ġdid ta' żvilupp 
sostenibbli;"

is-sitt parti "jistenna li l-proċess tas-Semestru jsaħħaħ il-kapaċitajiet tal-Istati Membri fil-
monitoraġġ tal-progress fl-implimentazzjoni tal-SDGs;"

§ 31
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u mill-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 57
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u d-drittijiet"
it-tieni parti dan il-kliem

17. Implimentazzjoni tal-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru (A9-0171/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Wara l-§ 1 1 The Left VSI - 113, 428, 52

§ 6 7 ID VSI - 125, 458, 6

8 ID VSI - 132, 452, 7Wara l-§ 15

10 Verts/ALE VSI - 99, 391, 104
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 16 13 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 18 14 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 22 15 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 23 16 PPE, S&D, 
Renew

+

Wara l-§ 26 2 The Left VSI - 51, 521, 23

§ 33 17 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 35 18 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 36 9 ID VSI - 122, 458, 12

Vmaq

1/VSI + 441, 118, 15

11 PPE, S&D, 
Renew, 

Verts/ALE, 
The Left

2/VSI - 238, 334, 16

§ 37

§ test oriġinali VSI ↓

§ 63 19 PPE, S&D, 
Renew

+

§ 66 3 The Left VSI - 93, 458, 41

Wara l-§ 66 4 The Left VSI - 63, 493, 31

§ 68 5 The Left VSI - 63, 494, 28

Wara l-§ 89 6 The Left VSI - 167, 388, 38

Wara 
l-konsiderazzjoni 6

12 PPE, S&D, 
Renew

+

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 420, 90, 83

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6
Verts/ALE: emenda 10
PPE: § 37; emenda 11
ID: emendi 7, 8, 9
ECR: emenda 11
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Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
emenda 11
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kunsill biex japprova l-NRRP 

tal-Polonja ladarba biss tkun ikkonformat bis-sħiħ mar-rekwiżiti tar-Regolament 
dwar l-RRF, u b'mod partikolari l-Artikolu 22 tiegħu, speċjalment bil-għan li jiġu 
ssalvagwardjati l-interessi finanzjarji tal-Unjoni kontra l-kunflitti ta' interess u l-
frodi, u mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż kollha tas-Semestru 
Ewropew fil-qasam tal-istat tad-dritt u ladarba tkun implimentat is-sentenzi 
rilevanti kollha tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u tal-Qorti Ewropea tad-
Drittijiet tal-Bniedem;"

it-tieni parti dan il-kliem

18. Miżuri ta' inklużjoni fil-qafas ta' Erasmus+ 2014-2020

Rapport: Laurence Farreng (A9-0158/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Vmaq

1 +

§ 5 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 10 § test oriġinali

2 +

§ 15 § test oriġinali Vsep +

§ 16 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

§ 17 § test oriġinali

2 +

§ 20 § test oriġinali Vsep +

§ 21 § test oriġinali Vsep +

§ 24 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

§ 25 § test oriġinali

2/VSI + 450, 122, 22



P9_PV (2022)06-23(VOT)_MT.docx 21 PE 734.611

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 29 § test oriġinali VSI + 514, 65, 9

§ 35 § test oriġinali Vsep +

Konsiderazzjoni 5 § test oriġinali Vsep +

Konsiderazzjoni 7 § test oriġinali Vsep +

Konsiderazzjoni 9 § test oriġinali Vsep +

Vmaq

1 +

Premessa B § test oriġinali

2 +

Premessa D § test oriġinali Vsep +

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 471, 55, 66

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
ID: §§ 25 (it-tieni parti), 29

Talbiet għal votazzjoni separata
ECR: §§ 15, 16 20, 21, 24, 25, 35; kunsiderazzjonijiet 5, 7, 9; Premessa D

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ECR:
§ 5
l-ewwel parti "Jisħaq li l-ammont ta' flus żborżati permezz ta' għotjiet ta' mobilità għadu 

insuffiċjenti f'xi każijiet, u jista' jikkostitwixxi raġuni għall-esklużjoni soċjali għal 
dawk l-istudenti u l-familji li ma jaffordjawx il-mobilità;"

it-tieni parti "jitlob għal żieda fil-baġit 2023 għall-implimentazzjoni sħiħa tal-miżuri ta' 
inklużjoni f'Erasmus + u l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;"

§ 10
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "biex iwettaq il-proġetti, jiżviluppa metodi inklużivi"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 17
l-ewwel parti "Jappoġġja l-inizjattivi kollha tal-UE li għandhom l-għan li jiffaċilitaw il-mobilità tal-

istudenti, bħall-applikazzjoni tal-mowbajl Erasmus+, "Erasmus mingħajr karti" u l-
Kard Ewropea tal-Istudenti; jistieden lill-Kummissjoni teżamina mill-qrib il-
possibilità li tgħaqqad iktar mill-qrib l-Erasmus+ ma' programmi oħrajn u sabiex 
trawwem il-kooperazzjoni transettorjali, inkluż l-Interrail,"

it-tieni parti "sabiex jitrawmu iktar inklużjoni u ugwaljanza li se jtejbu l-aċċess għal għażliet ta' 
mobilità aħjar u iktar ekoloġiċi, b'mod partikolari għal dawk b'inqas 
opportunitajiet; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel ukoll l-inizjattiva DiscoverEU 
iktar inklużiva, u tippermetti li iktar nies jipparteċipaw;"



P9_PV (2022)06-23(VOT)_MT.docx 22 PE 734.611

Premessa B
l-ewwel parti "billi r-Regolament dwar Erasmus+ 2014-2020 jitfa' enfasi fuq il-promozzjoni tal-

inklużjoni soċjali u l-parteċipazzjoni ta' nies bi bżonnijiet speċjali jew b'inqas 
opportunitajiet, kif definit fl-“Istrateġija ta' Inklużjoni u Diversità ta' Erasmus+”, u 
jinkludi persuni b'diżabilità, bi problemi ta' saħħa, b'diffikultajiet edukattivi, 
b'differenzi kulturali, u li jaffaċċjaw ostakli ekonomiċi, ġeografiċi u soċjali;"

it-tieni parti "li l-programm Erasmus+ attwali (2021-2027) jimxi id f'id ukoll mat-tranżizzjonijiet 
ekoloġiċi u diġitali;"

ID:
§ 25
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u jqajmu kuxjenza dwar id-diversità sesswali"
it-tieni parti dan il-kliem

19. Rapport 2021 dwar il-Montenegro

Rapport: Tonino Picula (A9-0151/2022)

Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

§ 13 § test oriġinali VSI + 504, 68, 16

Vmaq

1 +

§ 22 § test oriġinali

2/VSI + 474, 94, 17

Vmaq

1 +

§ 27 § test oriġinali

2/VSI + 503, 52, 27

Vmaq

1 +

§ 28 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 42 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 44 § test oriġinali

2 +

Vmaq

1 +

§ 45 § test oriġinali

2 +
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Suġġett Em nru Awtur VSI, 
eċċ.

Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test sħiħ) VSI + 506, 50, 35

Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
The Left: §§ 13, 22 (it-tieni parti), 27 (it-tieni parti)

Talbiet għal votazzjoni maqsuma
The Left:
§ 22
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "bħall-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera 

u tal-Kosta (Frontex), il-Europol, u l-Eurojust, li jassistu lill-Montenegro fil-ġestjoni 
tal-fruntieri u"

it-tieni parti dan il-kliem

§ 27
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u man-NATO"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 28
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "u fuq l-espansjoni tal-monitoraġġ StratCom biex 

jiffoka fuq it-theddid ta' diżinformazzjoni transfruntiera li joriġina mill-pajjiżi tal-
Balkani tal-Punent u l-ġirien tagħhom"

it-tieni parti dan il-kliem

PPE:
§ 42
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "jimplimentaw bir-reqqa l-istandards tal-Konvenzjoni 

ta' Istanbul"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 44
l-ewwel parti it-test kollu minbarra l-kliem: "fost l-oħrajn billi jiġi żgurat l-aċċess għat-terapija 

ormonali għall-persuni trans u"
it-tieni parti dan il-kliem

§ 45
l-ewwel parti "Jistieden lill-Montenegro jinkludi b'mod xieraq lis-soċjetà ċivili LGBTIQ fil-ħidma 

tal-grupp ta' ħidma l-ġdid dwar ir-rikonoxximent legali tal-ġeneru,"
it-tieni parti "li għandu jaħdem għar-rikonoxximent legali tal-ġeneru bbażat fuq l-

awtodeterminazzjoni;"

20. Il-futur tar-relazzjonijiet kummerċjali UE-Afrika

Rapport: Helmut Scholz (A9-0169/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 463, 43, 81
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21. Il-futur tal-politika ta' investiment internazzjonali tal-UE

Rapport: Anna Cavazzini (A9-0166/2022)

Suġġett VSI, eċċ. Votazzjoni VSI/VE – rimarki

Mozzjoni għal 
riżoluzzjoni

VSI + 436, 69, 71


