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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Baġits u lill-Kumitat għall-
Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitati responsabbli, biex jinkorporaw is-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tagħhom:

A. billi fil-qasam tat-trasport hemm bżonn ta' aktar minn EUR 700 biljun f'investiment għan-
Network Trans-Ewropew tat-Trasport waħdu bejn issa u l-2030 u, f'konformità mal-
għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, huma meħtieġa investimenti addizzjonali għall-użu 
komprensiv ta' strateġiji innovattivi, sistemi ta' trasport intelliġenti (ITS), soluzzjonijiet 
dwar il-mobilità b'emissjonijiet baxxi u emissjonijiet żero, infrastruttura tal-iċċarġjar, u 
fjuwils alternattivi man-network kollu u l-oqsma konnessi miegħu; billi l-
modernizzazzjoni tas-sistema tat-trasport tal-UE tinkludi wkoll investimenti sinifikanti fit-
titjib u l-modifika retroattiva tal-infrastruttura eżistenti tat-trasport;

B. billi t-trasport huwa parti fundamentali mis-suq intern tal-UE u għandu rwol importanti 
fil-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE, speċjalment fir-reġjuni periferiċi, 
rurali, fil-gżejjer u fir-reġjuni ultraperiferiċi, u f'dan ir-rigward jeħtieġ li l-UE tinvesti fil-
kompetittività tal-industrija tat-trasport u fil-kapaċità tagħha li tagħmel it-tranżizzjoni lejn 
mobilità sostenibbli realtà; 

C. billi l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra (GHG) jirrappreżentaw 27 % tal-
emissjonijiet globali tal-UE u huma l-uniċi li għadhom qed jiżdiedu, u f'dan ir-rigward it-
trasport irid jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-UE lejn 
in-newtralità klimatika sal-2050 b'mod teknoloġikament newtrali, filwaqt li jiġi żgurat li t-
trasport jibqa' bi prezzijiet raġonevoli u kompetittivi; billi t-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-
settur tat-trasport jista' jitħaffef kemm għall-infrastruttura kif ukoll għall-flotta billi jiġu 
żviluppati u msaħħa s-sinerġiji ma' setturi oħra, bħas-settur diġitali jew dak tal-enerġija;

D. billi r-riċerka u l-innovazzjoni huma muturi kruċjali għall-kompetittività u s-sostenibilità 
tas-settur tat-trasport, u l-investiment taħt il-Pjan ta' Investiment Ewropew għal Patt 
Ekoloġiku jiġi implimentat permezz ta' politiki settorjali, peress li ma hemm l-ebda linja 
baġitarja dedikata għalih;

E. billi wieħed minn kull għaxar Ewropej jaħdmu fis-settur usa' tat-trasport, u l-investiment 
fl-infrastruttura tat-trasport se jwassal għall-ħolqien ta' impjiegi ġodda, peress li huwa 
stmat li kull biljun euro investit fin-network ċentrali tat-TEN-T se joħloq sa 20 000 
impjieg ġdid, u għalhekk it-trasport irid ikun kapaċi jlaħħaq ma' żviluppi soċjoekonomiċi 
u teknoloġiċi ġodda, li jirrikjedu investimenti sinifikanti f'mudelli ġodda ta' mobilità, id-
diġitalizzazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, sorsi ta' enerġija alternattivi u l-effiċjenza 
enerġetika; 

F. billi l-pandemija tal-COVID-19 wasslet għal kriżi ekonomika mingħajr preċedent fl-
Unjoni kollha, speċjalment fis-setturi tat-trasport u tat-turiżmu, u wriet li s-settur tat-
trasport u tal-loġistika u l-ħaddiema tiegħu huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea, peress 
li t-trasport kontinwu ta' merkanzija kien essenzjali għall-funzjonament tal-ktajjen tal-
provvista;



PE652.287v02-00 4/9 AD\1209304MT.docx

MT

1. Jirrikonoxxi l-azzjonijiet meħuda u li għandhom jittieħdu fis-settur tat-trasport biex 
jitnaqqsu l-emissjonijiet speċifiċi u biex tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta għan-newtralità 
klimatika sal-2050; jenfasizza, għalhekk, il-ħtieġa li jissaħħaħ l-appoġġ finanzjarju għar-
riċerka u l-innovazzjoni f'soluzzjonijiet ta' mobilità b'emissjonijiet baxxi u emissjonijiet 
żero, b'mod partikolari fir-rigward ta' teknoloġiji avvanzati u mobilità intelliġenti fil-modi 
kollha tat-trasport, inklużi fjuwils alternattivi, teknoloġiji tal-vetturi b'emissjonijiet baxxi 
u proġetti ta' infrastruttura sostenibbli;

2. Jenfasizza li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) hija faċilitatur ewlieni biex in-
network TEN-T jitlesta u biex jingħata kontribut għall-objettivi klimatiċi tal-UE u tal-
Istati Membri tagħha f'konformità mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku, billi 80 % tal-
finanzjament tagħha jiġu allokati fit-trasport biex jintlaħqu l-objettivi tal-klima permezz 
tal-promozzjoni ta' proġetti infrastrutturali sostenibbli, il-multimodalità, it-trasport tal-
merkanzija bil-ferroviji, azzjonijiet innovattivi u diġitali bħas-sistemi ta' applikazzjonijiet 
telematiċi u l-użu ta' fjuwils alternattivi; jinsisti fuq il-ħtieġa ta' baġit aktar b'saħħtu tal-
FNE, u jwissi li l-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli (SEIP) ma jridx iwassal 
għal riallokazzjoni finanzjarja li taffettwa lill-FNE b'mod negattiv;

3. Jirrimarka li l-proġetti tat-trasport jirrikjedu investiment fuq skala kbira, u li għ0alhekk 
huma kruċjali sabiex jiġu attirati l-investituri, iċ-ċertezza tad-dritt, miri stabbli u 
prevedibbli u d-disponibilità tal-informazzjoni; jenfasizza kif il-proċeduri amministrattivi, 
dejjem aktar numerużi u aktar kumplessi, għat-twettiq tal-proġetti tat-trasport iwasslu għal 
żieda fl-ispejjeż u d-dewmien, u dan ixekkel in-network tat-trasport tal-UE kollu kemm 
hu; jenfasizza li l-investimenti li saru s'issa ma jridux jitqiegħdu f'riskju billi jinbidlu l-
kundizzjonijiet tal-finanzjament, u jistenna li l-SEIP jipprovdi qafas ta' appoġġ għall-
investimenti realistiku, ekwu u li jibqa' validu għall-futur; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, f'dan 
ir-rigward, tipprovdi ċarezza għall-investituri billi tistabbilixxi r-riżorsi għal kull strument 
tal-SEIP għall-perjodu kollu tal-QFP u billi tipprovdi ċarezza dwar l-applikazzjoni tat-
tassonomija ta' sostenibilità madwar l-UE meta tipproponi atti delegati; jirrikonoxxi, barra 
minn hekk, li l-investimenti f'forom tranżizzjonali ta' fjuwil li ma jagħmlux ħsara 
sinifikanti lill-ambjent jikkontribwixxu għall-għan ta' mobilità newtrali għall-klima fir-
reġjuni kollha tal-UE;

4. Jenfasizza li, biex jiġi żgurat biżżejjed investiment f'infrastruttura tat-trasport sostenibbli, 
huwa essenzjali li l-fondi rilevanti kollha tal-UE (FNE, InvestEU, Orizzont Ewropa, il-
Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, eċċ.), is-self mill-Bank Ewropew tal-
Investiment u għodda finanzjarji oħra jitfasslu skont il-ħtiġijiet speċifiċi tas-settur tat-
trasport li jsaħħu t-tranżizzjoni sostenibbli, u li l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom għal 
finanzjament xieraq; jenfasizza li s-sinerġiji fil-programmi kollha rilevanti tal-Unjoni 
f'oqsma bħat-trasport, l-enerġija u d-diġitalizzazzjoni jistgħu jkunu essenzjali biex iħaffu 
l-progress lejn l-iżvilupp ta' mobilità intelliġenti u sostenibbli fil-livell tal-UE; jenfasizza, 
barra minn hekk, li s-settur tat-trasport u l-loġistika jikkonsisti fil-biċċa l-kbira minn 
mikrointrapriżi u SMEs, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni speċjali lil 
dawn it-tipi ta' intrapriżi, pereżempju, billi tipprovdi aċċess aħjar għall-finanzjament; 

5. Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jimmassimizzaw l-użu tal-għodod disponibbli għad-
dispożizzjoni tagħhom biex jiżguraw li s-settur tat-trasport jikkontribwixxi għad-
dekarbonizzazzjoni; jitlob, f'dan ir-rigward, li ssir valutazzjoni tal-impatt tal-politiki u l-
għodod kollha għall-ġejjieni (pereżempju, ir-riżorsi proprji, l-estensjoni tas-Sistema għall-
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Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS), l-ispejjeż esterni) li għandhom impatt fuq is-
settur tat-trasport; jemmen bil-qawwa, barra minn hekk, li l-Istati Membri għandhom 
jallokaw dħul minn taxxi jew tariffi u l-ETS b'relazzjoni mat-trasport biex isaħħu l-
investiment fis-sostenibilità tal-modi tat-trasport rilevanti sabiex jintlaħqu l-miri tal-
effiċjenza ekonomika u l-konnettività; 

6. Iqis li regoli flessibbli dwar l-għajnuna mill-Istat huma meħtieġa għat-tranżizzjoni lejn 
settur tat-trasport u l-loġistika newtrali għall-klima, mingħajr ma jiġu mfixkla b'mod 
sproporzjonat il-kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni fl-Ewropa; iħeġġeġ lill-
Kummissjoni tipprovdi ċarezza dwar l-appoġġ mill-Istat għal proġetti ta' trasport 
sostenibbli; jemmen, barra minn hekk, li reviżjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat 
għall-ajruporti hija meħtieġa wkoll biex jitnaqqas l-għadd ta' titjiriet b'diversi waqfiet bejn 
id-destinazzjonijiet Ewropej, u b'hekk jitnaqqsu b'mod sinifikanti l-emissjonijiet u l-ħin 
tal-ivvjaġġar, filwaqt li tiżdied l-effiċjenza;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti spinta lill-użu ta' InvestEU biex ikomplu jiġu żviluppati 
t-turiżmu u t-trasport sostenibbli, inklużi l-modi u l-infrastruttura kollha; jilqa' ż-żieda fil-
baġit għall-programm InvestEU kif propost reċentement taħt l-istrument tal-UE "Next 
Generation EU"; iqis li dan l-investiment intelliġenti għandu jinċentiva t-tmexxija 
industrijali Ewropea f'setturi strateġiċi u ktajjen tal-valur ewlenin bħat-trasport u l-
loġistika, inkluża l-industrija ajrunawtika, kif ukoll fl-iżvilupp ta' sistemi ta' 
applikazzjonijiet telematiċi;

8. Jitlob li jiġu allokati fondi ta' Orizzont Ewropa għar-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) iddedikati 
għas-settur tat-trasport, b'mod partikolari għal soluzzjonijiet ta' fjuwils alternattivi, 
batteriji u komponenti għal karozzi elettriċi u teknoloġiji alternattivi għall-vetturi 
ferrovjarji; jitlob, barra minn hekk, finanzjament adegwat f'Orizzont Ewropa għas-
Sħubijiet Ewropej iddedikati għat-trasport, bħal Clean Sky, ir-Riċerka dwar il-Ġestjoni 
tat-Traffiku bl-Ajru tal-Ajru Uniku Ewropew (SESAR), Shift2Rail u ċ-Ċelloli tal-Fjuwil u 
l-Idroġenu (FCH);

9. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi fil-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta mezzi xierqa 
biex tiġi appoġġjata r-rikonverżjoni tal-industriji li l-prodotti lesti tagħhom mhumiex 
kompatibbli mal-mira ta' Unjoni newtrali f'termini ta' emissjonijiet tal-karbonju;

10. Jenfasizza li l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni jiżvolġu rwol ewlieni fid-
dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport f'konformità mal-ambizzjonijiet tal-Patt 
Ekoloġiku Ewropew; jitlob li jsir investiment fid-diġitalizzazzjoni, b'mod partikolari 
għall-iżvilupp u l-użu tas-Sistema ta' Trasport Intelliġenti (ITS), is-Sistemi għall-
Monitoraġġ u l-Informazzjoni dwar it-Traffiku tal-Bastimenti (VTMIS), is-Servizzi tal-
Informazzjoni tax-Xmajjar (RIS) u s-Sistema Ewropea tal-Ġestjoni tat-Traffiku 
Ferrovjarju (ERTMS); 

11. Jemmen li l-mobilità sostenibbli fil-modi kollha tat-trasport u infrastruttura multimodali 
aġġornata li tinkludi n-network trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T) u l-estensjoni futura 
tiegħu huma kruċjali biex tinkiseb ekonomija newtrali għall-klima; jenfasizza li ż-żieda 
perċentwali fit-trasport tal-merkanzija bil-ferrovija u bil-baħar tal-UE kif previst fil-Patt 
Ekoloġiku Ewropew teħtieġ pjan ta' investiment konkret tal-UE u miżuri konkreti fil-livell 
tal-UE; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tħaffef u tipprijoritizza l-investimenti 
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għal proġetti ta' infrastruttura li qed jiġu eżegwiti għall-eliminazzjoni ta' punti ta' 
konġestjoni, il-bini ta' konnessjonijiet nieqsa, l-iżvilupp ta' idroġenu nadif u l-
introduzzjoni tiegħu u l-innovazzjoni fit-trasport ferrovjarju b'veloċità għolja u t-tbaħħir 
fuq passaġġi tal-ilma interni, filwaqt li jiġu integrati miżuri ta' mitigazzjoni u ta' 
adattament;

12. Jirrikonoxxi li n-navigabilità tal-passaġġi fuq l-ilma interni Ewropej teħtieġ titjib 
sinifikanti; jitlob li jinħoloq finanzjament iddedikat fi ħdan diversi strumenti ta' 
finanzjament, bħall-FNE u l-Fondi ta' Koeżjoni, jew bil-parteċipazzjoni tal-BEI;

13. Jitlob li jingħata appoġġ lill-"Istrateġija Inizjali" tal-Organizzazzjoni Marittima 
Internazzjonali (IMO) u lil strateġija ċara, inklużi parametri ta' riferiment biex jitnaqqsu l-
emissjonijiet fis-settur marittimu tal-UE; 

14. Ifakkar fir-rwol tal-Impriżi Konġunti Clean Sky 2 u SESAR biex jiġu żgurati l-
aċċellerazzjonijiet netti f'teknoloġiji ekoloġiċi li għandhom l-għan li jtejbu s-sikurezza u 
jnaqqsu s-CO2 u l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, kif ukoll il-livelli tal-istorbju 
kkawżat mill-inġenji tal-ajru; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa u tappoġġja pjan 
direzzjonali ta' investiment tal-UE għall-avjazzjoni u l-ajrunawtika biex tiġi xprunata l-
innovazzjoni favur avjazzjoni sostenibbli, inkluża r-riċerka dwar fjuwils alternattivi, kif 
ukoll strumenti possibbli biex tinċentivizza s-sostituzzjoni ta' inġenji tal-ajru eqdem, bil-
għan li tiġi ppreservata l-kompetittività u jinżamm ir-rwol ta' tmexxija tal-Ewropa;

15. Jenfasizza r-rwol ewlieni tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) u l-
Impriża Konġunta Shift2Rail biex tinkiseb bidla dejjiema mit-triq għall-ferroviji kif 
stabbilit fil-Patt Ekoloġiku Ewropew; jenfasizza li l-impriża Shift2Rail tiżvolġi rwol 
essenzjali biex jingħelbu l-ostakoli tekniċi u tingħata spinta lill-interoperabilità, bil-għan 
li, fl-aħħar mill-aħħar, it-trasport ferrovjarju jsir orħos, aktar effiċjenti u aktar attraenti, 
filwaqt li jingħata kontribut għat-tnaqqis tal-inċidenti u l-emissjonijiet tas-CO2; jenfasizza 
l-importanza li jiżdied l-investiment tal-UE fl-ERA u x-Shift2Rail sabiex isir progress fl-
istabbiliment taż-Żona Ferrovjarja Unika Ewropea; 

16. Iqis li hemm bżonn ta' fondi tal-UE biex tiġi żgurata t-trasformazzjoni tal-industrija tal-
karozzi lejn in-newtralità klimatika; jappella, f'dan ir-rigward, għal pjan direzzjonali għat-
tnaqqis tal-emissjonijiet mill-industrija tal-karozzi, abbażi tal-kapaċitajiet R&Ż u 
teknoloġiċi, li jinkludi programm Ewropew dedikat għar-riċiklaġġ tal-vetturi, 
finanzjament tal-UE għall-promozzjoni tal-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero, żidiet fil-
produzzjoni ta' fjuwils alternattivi sostenibbli u l-użu ta' punti ta' ċċarġjar, u investiment 
f'soluzzjonijiet ta' sikurezza tat-toroq innovattivi u intelliġenti sabiex jintlaħaq l-għan 
strateġiku tal-UE ta' "Viżjoni Żero"; jemmen li l-adattament tal-infrastruttura għal xejriet 
ta' mobilità u tipi ta' vetturi ġodda wkoll għandu jkun prijorità, u f'dan ir-rigward jitlob li 
jkun hemm pjan direzzjonali għall-infrastruttura tat-toroq, li għandu jiġi allinjat mal-pjan 
direzzjonali għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-industrija tal-karozzi;

17. Jemmen li t-trasport pubbliku huwa ċentrali għall-kisba ta' mobilità urbana sostenibbli; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdied l-appoġġ għat-trasport pubbliku fil-livell lokali u reġjonali, 
bħala għodda effettiva għat-tranżizzjoni u lejn mobilità b'emissjonijiet baxxi, filwaqt li tiġi 
promossa l-bidla modali, speċjalment f'ċentri metropolitani, u l-konnettività fiż-żoni rurali 
għall-promozzjoni tal-koeżjoni territorjali; iqis li artikolazzjoni aktar b'saħħitha ta' 
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finanzjament tat-trasport urban mal-Pjanijiet ta' Mobilità Urbana Sostenibbli (SUMPS) 
hija essenzjali biex tingħata spinta lit-trasformazzjoni tal-mobilità urbana; jistieden lill-
Kummissjoni tikkoopera mal-Istati Membri biex tiżviluppa pjanijiet u politiki għal 
mobilità urbana sostenibbli, inkluż l-appoġġ għal sistemi tat-trasport pubbliku effiċjenti u 
soluzzjonijiet ta' mobilità attiva bħall-mixi u ċ-ċikliżmu u l-promozzjoni tal-aċċessibilità u 
l-multimodalità fost il-modi differenti tat-trasport;

18. Jinnota l-konsegwenzi ekonomiċi tal-pandemija tal-COVID-19 għas-settur tat-trasport, 
speċjalment it-trasport kollettiv tal-passiġġieri; jistieden lill-Istati Membri jinkludu l-
industrija tat-trasport bħala prijorità fil-pjanijiet nazzjonali ta' rkupru tagħhom, sabiex 
jiżguraw li jkun jista' jkollha aċċess komprensiv għar-riżorsi allokati mill-inizjattivi 
differenti tal-Pjan ta' Rkupru Ewropew; jitlob lill-Kummissjoni, barra minn hekk, 
tikkoopera mal-Istati Membri biex jiġu żgurati soluzzjonijiet ta' finanzjament għall-modi 
tat-trasport kollettiv tal-passiġġieri, u biex jiġu elaborati inizjattivi ta' investiment 
intelliġenti għall-irkupru sostenibbli u reżiljenti tas-settur;

19. Jemmen li l-Pjan ta' Rkupru Ewropew għandu jappoġġja l-finanzjament tal-irkupru u t-
trasformazzjoni sostenibbli tas-settur tat-turiżmu; jistieden lill-Istati Membri jinkludu s-
settur tat-turiżmu u tal-ivvjaġġar, b'enfasi partikolari fuq l-SMEs, bħala prijorità fil-
pjanijiet ta' rkupru nazzjonali tagħhom; jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa "Pjan 
Direzzjonali tal-UE għal Turiżmu Sostenibbli u Reżiljenti" biex tagħti spinta lill-
investiment f'miżuri innovattivi u ta' diġitalizzazzjoni bħal inizjattivi tal-ekonomija 
ċirkolari fis-settur tat-turiżmu; jinsisti fuq l-istabbiliment ta' Politika tat-Turiżmu tal-UE, 
kif ukoll fuq il-ħolqien u l-introduzzjoni ta' allokazzjoni speċifika tal-baġit għal turiżmu 
sostenibbli kif iddikjarat b'mod ċar fil-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali 2021-2027;

20. Jenfasizza l-importanza li l-Patt Ekoloġiku jkun akkumpanjat minn tranżizzjoni ġusta, 
inklużiva u mhux diskriminatorja biex jiġi żgurat li n-negozji, l-SMEs u l-forza tax-xogħol 
tas-settur tat-trasport ikunu jistgħu jadattaw ruħhom, u biex jiġu appoġġjati l-aktar reġjuni 
u komunitajiet affettwati (inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi) sabiex tiġi ppreservata l-
koeżjoni territorjali u soċjali u jiġi żgurat li ħadd u l-ebda reġjun ma jitħalla lura; jistieden 
lill-Kummissjoni tqis it-telf ta' impjiegi li jista' jseħħ minħabba r-rikonverżjoni fis-setturi 
tat-trasport u tat-turiżmu, billi tikkunsidra l-appoġġ għall-investiment relatat mal-
inklużività sostenibbli u soċjali, pereżempju bil-għan li jiġu promossi t-taħriġ u t-taħriġ 
mill-ġdid tal-ħaddiema fil-qafas tas-sezzjoni strateġika ġdida ta' investiment Ewropew fi 
ħdan il-programm InvestEU. 



PE652.287v02-00 8/9 AD\1209304MT.docx

MT

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni 14.7.2020

Riżultat tal-votazzjoni finali +:
–:
0:

38
6
5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop 
G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna 
Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe 
Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens 
Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie 
Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, 
Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien 
Rookmaker, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, István Ujhelyi, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma 
Złotowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Carlo Fidanza, Maria 
Grapini, Roman Haider, Alessandra Moretti



AD\1209304MT.docx 9/9 PE652.287v02-00

MT

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

38 +
ECR Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-
Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Barbara Thaler, 
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-
Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, 
Bogusław Liberadzki, Alessandra Moretti, Rovana Plumb, István Ujhelyi

NI Mario Furore

6 -
ID Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Dorien Rookmaker

5 0
VERTS/ALE# Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

Tifsira tas-simboli użati:
+ : favur
- : kontra
0 : astensjoni


