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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
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1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

68 • Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea

[2014/2197(INS)]

Awtur wieħed, segwit mill-Kummissjoni u minn ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema
tal-gruppi politiċi
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

36 À • L-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015

Rapport: Davor Ivo Stier (A8-0037/2014)

Rapport dwar l-UE u l-qafas tal-iżvilupp globali wara l-2015

[2014/2143(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

58 À • Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

Mistoqsija orali

Iskra Mihaylova (O-000082/2014 - B8-0042/2014)
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Kummissjoni
Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

[2014/2946(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

46 • Kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju

Mistoqsija orali

Bernd Lange (O-000081/2014 - B8-0040/2014)
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Kummissjoni
Kontrolli tal-esportazzjoni ta' oġġetti b'użu doppju

[2014/2869(RSP)]

66 À • Il-linji gwida tal-valutazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2014/2967(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

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