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Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

À = Skadenzi    ´ = Skadenza jekk mitluba    6 = Test għadu mhux adottat, skadenzi eventwali

1. It-tielet qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««III)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

2. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti
l-approvazzjoni

3. It-tieni qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««II)
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex tiġi miċħuda jew emendata l-pożizzjoni tal-Kunsill
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni tal-Kunsill

4. Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew

- Emendi għar-Regoli ta' Proċedura
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament sabiex jiġu adottati emendi
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-proposta għal deċiżjoni

5. L-Ewwel qari

- Proċedura leġiżlattiva ordinarja («««I)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

6. Approvazzjoni

- Proċedura ta' approvazzjoni («««)
il-maġġoranza tal-voti mitfugħa meta rikjesta mit-Trattati sabiex tiġi adottata jew miċħuda d-deċiżjoni li tagħti l-
approvazzjoni

7. Proċeduri oħra

- Proċedura ta' konsultazzjoni («)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi approvata jew emendata l-proposta leġiżlattiva
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat l-abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva

- Oħrajn (dikjarazzjonijiet, mistoqsijiet orali, rapporti ta' inizjattiva, tneħħija tal-immunità)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex tiġi adottata l-mozzjoni għal riżoluzzjoni jew il-proposta għal deċiżjoni



Werrej

Werrej

611.537/OJ 611.537/OJ

It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017 1

17.00 - 21.00 1

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma 1

Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT  - Rapport:
Gabriel Mato (A8-0173/2017) 1

Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin: 1

L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE  - Rapport: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 1

L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw  - Rapport: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 1

Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità  - Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 1

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN  - Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 1

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura) 2

It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017 3

09.00 - 11.50 3

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit 3

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 3

Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 3

Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku  - Rapport: Adina-Ioana
Vălean (A8-0205/2017) 3

Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT  - Rapport:
Gabriel Mato (A8-0173/2017) 3

L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE  - Rapport: Anna Hedh
(A8-0271/2017) 3

L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw  - Rapport: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017) 3

Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità  - Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017) 3

Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN  - Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017) 4

15.00 - 23.00 4

Sitwazzjoni fil-Moldova - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 4

Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal - Mistoqsija orali (O-000064/2017 - B8-0328/2017) 4

Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020 - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 4

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) - Mistoqsijiet orali
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017) 4

Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament (KE) Nru 261/2004 dwar id-
drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 4

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-
Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li
jfixklu s-sistema endokrinali 4

Dibattitu konġunt - Is-sigurtà tal-vapuri tal-passiġġieri 5

Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri  - Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 5

Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-
Istati Membri  - Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 5

Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja
għall-passiġġieri f'servizz regolari  - Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 5



Werrej

611.537/OJ 611.537/OJ

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru 2017 6

09.00 - 11.50 DIBATTITU TA' PRIJORITÀ 6

Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017 - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni 6

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 6

Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK  - Rakkomandazzjoni: Javier Couso Permuy
(A8-0279/2017) 6

Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-
Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija  - Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017) 6

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka  -
Rapport: Maria Grapini (A8-0288/2017) 6

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall  - Rapport: Jaromír Štětina
(A8-0289/2017) 6

Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja  - Rapport: Claude Moraes
(A8-0287/2017) 7

Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri  - Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017) 7

Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati
Membri  - Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017) 7

Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja
għall-passiġġieri f'servizz regolari  - Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017) 7

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-
Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li
jfixklu s-sistema endokrinali - Mozzjoni għal riżoluzzjoni 7

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-
tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament
modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament - Mozzjoni għal riżoluzzjoni 7

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-
tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament
modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament - Mozzjoni għal riżoluzzjoni 7

Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal - Mozzjoni għal riżoluzzjoni 7

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) - Mozzjoni għal riżoluzzjoni 8

15.00 - 22.00 8

Kostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-avvenimenti fil-Katalunja -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 8

Il-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE - Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli
ta Proċedura) 8

Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016 8

Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew  - Rakkomandazzjoni: Barbara Matera
(A8-0290/2017) 8

Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor) - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 8

Is-sigurtà fit-toroq Ewropej - Mistoqsija orali (O-000060/2017 - B8-0601/2017) 8

Il-Ħamis 5 ta' Ottubru 2017 9

09.00 - 11.50 9

Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet  - Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu
135 tar-Regoli ta' Proċedura) 9

Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra 9

Il-każijiet tal-mexxej tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u tal-ġurnalista Mykola Semena 9

Is-sitwazzjoni fil-Maldivi 9



Werrej

611.537/OJ 611.537/OJ

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 9

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-
istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura) 9

Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew  - Rakkomandazzjoni: Barbara Matera
(A8-0290/2017) 9

Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet  - Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017) 9

15.00 - 16.00 10

Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali - Mistoqsija orali (O-000070/2017 - B8-0602/2017) 10

Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura) 12

Skadenzi 14



It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017

 

 

17.00 - 21.00     

 

Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:

1 1It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

17.00 - 21.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

12 À«««I • Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-
Konvenzjoni ICCAT

Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-
Konvenzjoni tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku
(ICCAT) u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1936/2001, (KE) Nru
1984/2003 u (KE) Nru 520/2007

[2016/0187(COD)]

Kumitat għas-Sajd

22 À • L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE

Rapport: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Rapport dwar l-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-
UE

[2017/2008(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

10 À • L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Rapport dwar l-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed
jiżviluppaw

[2016/2324(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

30 À • Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità

Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Rapport dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità

[2017/2068(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

48 À • Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

[2017/2026(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin



2 2It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)



It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

3 3It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

59 À • Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit

[2017/2847(RSP)]

59 À - Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0538/2017, B8-0539/2017

[2017/2847(RSP)]

34 À«««I - Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2011/65/UE dwar ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku

[2017/0013(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

12 À«««I - Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT

Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

[2016/0187(COD)]

Kumitat għas-Sajd

22 À - L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE

Rapport: Anna Hedh (A8-0271/2017)

[2017/2008(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

10 À - L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Rapport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

[2016/2324(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

30 À - Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità

Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

[2017/2068(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern



 

15.00 - 23.00     

4 4It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

48 À - Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN

Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

[2017/2026(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

60 À • Sitwazzjoni fil-Moldova

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2017/2848(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali futura

50 À • Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal

Mistoqsija orali

Vilija Blinkevičiūtė (O-000064/2017 - B8-0328/2017)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà
It-tmiem taż-żwieġ tat-tfal

[2017/2663(RSP)]

68 • Prijoritajiet tas-sħubija UE-Eġittu għall-2017-2020

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2017/2874(RSP)]

35 À • Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

Mistoqsijiet orali

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini (O-000068/2017 - B8-0329/2017)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kunsill
Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres
Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini (O-000069/2017 - B8-0330/2017)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

[2017/2620(RSP)]

69 • Eluf ta' kanċellazzjonijiet ta' titjiriet minn Ryanair u l-infurzar tar-Regolament
(KE) Nru 261/2004 dwar id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2017/2876(RSP)]

72 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda
l-Anness II tar-Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-
determinazzjoni ta' proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

[2017/2872(RSP)]



Dibattitu konġunt - Is-sigurtà tal-vapuri tal-passiġġieri 

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

5 5It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017

611.537/OJ 611.537/OJ

36 À«««I • Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-
passiġġieri

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

37 À«««I • Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw
lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
temenda d-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru
abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-
Komunità u li temenda d-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar il-formalitajiet ta' rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn
portijiet tal-Istati Membri

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

38 À«««I • Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ
tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-
baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari u li temenda d-Direttiva
2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port u
li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu



L-Erbgħa 4 ta' Ottubru 2017

 

 

09.00 - 11.50     DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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09.00 - 11.50 DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 22.00 Dibattiti

15 • Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tad-19 u l-20 ta' Ottubru 2017

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2017/2744(RSP)]

41 ««« - Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK

Rakkomandazzjoni: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea,
tal-Ftehim li jistabbilixxi l-Fondazzjoni Internazzjonali UE-ALK

[11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

54 « - Dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-
Repubblika tal-Bulgarija u r-Rumanija

Rapport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-acquis ta'
Schengen li jirrigwardaw is-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża fir-Repubblika tal-Bulgarija u r-
Rumanija

[10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

58 « - Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika
Ċeka

Rapport: Maria Grapini (A8-0288/2017)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju
awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar ir-reġistrazzjoni tal-vetturi fir-Repubblika Ċeka

[09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

57 « - Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall

Rapport: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

Rapport dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju
awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Portugall

[09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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56 « - Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja

Rapport: Claude Moraes (A8-0287/2017)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar it-tnedija ta' skambju
awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fil-Greċja

[10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

36 À«««I - Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

[COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

37 À«««I - Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet
tal-Istati Membri

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

[COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

38 À«««I - Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità
għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari

Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

[COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

72 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-
Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta'
proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0542/2017

[2017/2872(RSP)]

74 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja
ġenetikament modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0540/2017

[2017/2879(RSP)]

75 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li
tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja
ġenetikament modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0541/2017

[2017/2878(RSP)]

50 À - Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0535/2017

[2017/2663(RSP)]



 

15.00 - 22.00     
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35 À - Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0534/2017

[2017/2620(RSP)]

80 • Kostituzzjoni, stat tad-dritt u drittijiet fundamentali fi Spanja fid-dawl tal-
avvenimenti fil-Katalunja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2017/2888(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

63 • Il-patt fiskali u l-inkorporazzjoni tiegħu fil-qafas ġuridiku tal-UE

Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)

[2017/2866(RSP)]

42 • Preżentazzjoni tar-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri - 2016

[2017/2765(RSP)]

Fil-preżenza tas-Sur Klaus-Heiner Lehne, President tal-Qorti tal-Awdituri

24 ««« • Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Rakkomandazzjoni: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju
tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

70 • Mandati ta' arrest tal-Interpol (Avviżi Ħomor)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2017/2873(RSP)]

71 • Is-sigurtà fit-toroq Ewropej

Mistoqsija orali

Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Michał Boni (O-000060/2017 - B8-0601/2017)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kummissjoni
Is-sigurtà fit-toroq tal-Ewropa

[2017/2875(RSP)]



Il-Ħamis 5 ta' Ottubru 2017

 

 

09.00 - 11.50     

 

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u

tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 16.00 Dibattiti

52 À • Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Rapport dwar is-sistemi penitenzjarji u l-kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

[2015/2062(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

65 À • Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra

RC B8-0543/2017, B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017,
B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017

[2017/2868(RSP)]

66 À • Il-każijiet tal-mexxej tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u tal-ġurnalista
Mykola Semena

RC B8-0545/2017, B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017,
B8-0559/2017

[2017/2869(RSP)]

67 À • Is-sitwazzjoni fil-Maldivi

RC B8-0549/2017, B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017,
B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017

[2017/2870(RSP)]

9 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-
demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)

24 ««« - Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Rakkomandazzjoni: Barbara Matera (A8-0290/2017)

[09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

52 À - Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet

Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

[2015/2062(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern



15.00 - 16.00
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73 • Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali

Mistoqsija orali

Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven
Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun,
Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot,
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata
Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona
Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh,
Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique
Guerrero Salom, Maria Arena (O-000070/2017 - B8-0602/2017)
Kummissjoni
Pjan ta' Azzjoni Ewropew għall-Ekonomija Soċjali

[2017/2877(RSP)]



 

 
Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura) 

Skadenzi
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Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura)

 
 

It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017

 

17.00 - 21.00

 

 

It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

12 12Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura)

611.537/OJ 611.537/OJ

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :25'

Rapporteur :6'

Rapporteur għal opinjoni :1'

Rapporteurs (Artikolu 52(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (4 x 4') :16'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Membri :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Kunsill (bit-tweġibiet) :5'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :10'

"Catch the eye" :5'

Membri :105'

PPE : 27', S&D : 24', ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 7', ENF : 6' 30, NI :
4'

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet) :25'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs għal opinjoni (2 x 1') :2'

Awturi (kumitati) (3 x 5') :15'

"Catch the eye" (7 x 5') :35'

Membri :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'



L-Erbgħa 4 ta' Ottubru 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 22.00

 

 

Il-Ħamis 5 ta' Ottubru 2017

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

13 13Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura)

611.537/OJ 611.537/OJ

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

"Catch the eye" :5'

Membri :89' 30

PPE : 22' 30, S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 6', NI : 3'
30

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :40'

President tal-Qorti tal-Awdituri (bit-tweġibiet) :10'

Rapporteur :6'

Kelliem tad-dibattitu topiku :4'

Awtur (grupp politiku) :2'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Membri :225'

PPE : 61' 30, S&D : 54' 30, ECR : 22' 30, ALDE : 20' 30, GUE/NGL : 16' 30, Verts/ALE : 16', EFDD : 13' 30,
ENF : 13', NI : 7'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :20'

Rapporteur :6'

Rapporteur għal opinjoni :1'

Awtur ta' kull mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta'
Proċedura)

:1'

"Catch the eye" :5'

"Catch the eye" (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura) (3 x 2') :6'

Membri :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :5'

Awtur (grupp politiku) :2'

"Catch the eye" :5'

Membri :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30



Skadenzi

 
 

It-Tnejn 2 ta' Ottubru 2017

 

 

It-Tlieta 3 ta' Ottubru 2017
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12 À • Miżuri ta' ġestjoni, ta' konservazzjoni u ta' kontroll li japplikaw fiż-Żona tal-Konvenzjoni ICCAT  -
Rapport: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

22 À • L-emanċipazzjoni ekonomika tan-nisa fis-setturi privati u pubbliċi fl-UE  - Rapport: Anna Hedh
(A8-0271/2017)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
alternattivi għal riżoluzzjoni

L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

10 À • L-indirizzar tat-tnaqqis tal-ispazju tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw  - Rapport: Teresa
Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
alternattivi għal riżoluzzjoni

L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

30 À • Il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità  - Rapport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
alternattivi għal riżoluzzjoni

L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

48 À • Relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-ASEAN  - Rapport: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
alternattivi għal riżoluzzjoni

Il-Ħamis 28 ta' Settembru, 12:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

59 À • Sitwazzjoni attwali tan-negozjati mar-Renju Unit

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni Il-Ħamis 28 ta' Settembru, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

Il-Ġimgħa 29 ta' Settembru, 13:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta Il-Ġimgħa 29 ta' Settembru, 14:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 17:00

34 À • Ir-restrizzjoni tal-użu ta' ċerti sustanzi perikolużi fit-tagħmir elettriku u elettroniku  - Rapport:
Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

60 À • Sitwazzjoni fil-Moldova - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

Mozzjonijiet konġunti għal riżoluzzjoni
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50 À • Abolizzjoni taż-żwieġ tat-tfal - Mistoqsija orali (O-000064/2017 - B8-0328/2017)

- Mozzjoni għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

- Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 16:00

35 À • Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2017 f'Bonn, il-Ġermanja (COP23) - Mistoqsijiet orali
(O-000068/2017 - B8-0329/2017)  (O-000069/2017 - B8-0330/2017)

- Mozzjoni għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

- Emendi għall-mozzjoni għal riżoluzzjoni It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 16:00

72 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness II tar-
Regolament (KE) 1107/2009 billli jistabbilixxi kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni ta' proprjetajiet li
jfixklu s-sistema endokrinali

- Emendi It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 16:00

36 À • Regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri  - Rapport: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

37 À • Reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-
Istati Membri  - Rapport: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

38 À • Sistema ta' spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta' laneċ ro-ro u bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità
għolja għall-passiġġieri f'servizz regolari  - Rapport: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

74 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament
modifikata FG72 x A5547-127 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament - Mozzjoni għal riżoluzzjoni

- Emendi It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 16:00

75 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament
modifikata DAS-44406-6 skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament - Mozzjoni għal riżoluzzjoni

- Emendi It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 16:00
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52 À • Sistemi penitenzjarji u kundizzjonijiet fil-ħabsijiet  - Rapport: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
alternattivi għal riżoluzzjoni

L-Erbgħa 27 ta' Settembru, 13:00

65 À • Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 14:00

66 À • Il-każijiet tal-mexxej tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u tal-ġurnalista Mykola Semena

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 14:00

67 À • Is-sitwazzjoni fil-Maldivi

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 135
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 14:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tat-Tlieta Il-Ġimgħa 29 ta' Settembru, 12:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tal-Erbgħa It-Tnejn 2 ta' Ottubru, 19:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tal-Ħamis It-Tlieta 3 ta' Ottubru, 19:00

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u
tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta'
Proċedura)

L-Erbgħa 4 ta' Ottubru, 19:00
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