
25/11/14 542.136/OJ

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW

2014 2019

Dokument ta' Sessjoni

AĠENDA

It-Tlieta 25 ta' Novembru 2014



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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09.00 - 11.00     
 

Votazzjoni dwar talba għal proċedura urgenti (Artikolu 154 tar-Regoli ta'

Proċedura)

 

11.15 - 12.00     Seduta solenni

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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09.00 - 11.00 Dibattiti

11.15 - 12.00 Seduta solenni

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

77 « - Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE, Euratom) Nru 1150/2000 li
jimplimenta d-Deċiżjoni 2007/436/KE, Euratom dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-
Komunitajiet

Rapport: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski

[COM(2014)0704 - C8-0250/2014 - 2014/0332(NLE)]

Kumitat għall-Baġits

 (għadu mhux adottat)

10 À • Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020

Mistoqsijiet orali

Marita Ulvskog (O-000076/2014 - B8-0035/2014)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kunsill
L-impjiegi u l-aspetti soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020

Marita Ulvskog (O-000077/2014 - B8-0036/2014)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
L-impjiegi u l-aspetti soċjali tal-istrateġija Ewropa 2020

[2014/2779(RSP)]

28 • Allokuzzjoni tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku

59 ««« - Konvenzjoni dwar materji speċifiċi għall-vetturi ferrovjarji

Rakkomandazzjoni: Heidi Hautala (A8-0030/2014)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea,
tal-Protokoll tal-Konvenzjoni dwar il-Garanziji Internazzjonali fuq it-Tagħmir Mobbli li jirrigwarda Materji
Speċifiċi għall-Vetturi Ferrovjarji, adottat f'Lussemburgu fit-23 ta' Frar 2007

[15113/2013 - C8-0004/2014 - 2013/0184(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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62 ««« - Konvenzjoni tal-Aja tat-30 ta' Ġunju 2005 dwar ftehimiet dwar l-għażla tal-forum

Rakkomandazzjoni: Pavel Svoboda (A8-0034/2014)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea,
tal-Konvenzjoni tal-Aja tat-30 ta' Ġunju 2005 dwar Ftehimiet dwar l-Għażla tal-Forum

[12052/2014 - C8-0222/2014 - 2014/0021(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

57 - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni
EGF/2014/008 FI/STX Rauma

Rapport: Petri Sarvamaa (A8-0043/2014)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-Punt 13 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2
ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar
kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba
(applikazzjoni EGF/2014/008 FI/STX Rauma, mill-Finlandja)

[COM(2014)0630 - C8-0214/2014 - 2014/2137(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

56 - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni
EGF/2014/005 FR/GAD – Franza

Rapport: Anneli Jäätteenmäki (A8-0044/2014)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-Punt 13 tal-Ftehim
Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar
dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba
(applikazzjoni EGF/2014/005 FR/GAD, minn Franza)

[COM(2014)0662 - C8-0226/2014 - 2014/2166(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

67 - Opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-kompatibilità mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea
u l-Kanada dwar it-trasferiment u l-ipproċessar ta' Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn
trasportaturi bl-ajru lill-Aġenzija tas-Servizzi tal-Fruntieri tal-Kanada

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0265/2014

[2014/2966(RSP)]

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

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

[2014/2143(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

10 À - Impjieg u aspetti soċjali tal-istrateġija UE2020

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0252/2014

[2014/2779(RSP)]



15.00 - 23.00     

3 3It-Tlieta 25 ta' Novembru 2014

542.136/OJ 542.136/OJ

26 • Baġit 2015: Eżitu tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

40 • Il-vjolenza kontra n-nisa

Mistoqsija orali

Iratxe García Pérez (O-000080/2014 - B8-0039/2014)
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Kummissjoni
Segwitu għar-rapport fuq inizjattiva proprja leġiżlattiv tal-Parlament Ewropew dwar il-ġlieda lill-vjolenza
kontra n-nisa

[2014/2916(RSP)]

35 À • Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

Mistoqsijiet orali

Claude Moraes (O-000078/2014 - B8-0037/2014)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kunsill
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

Claude Moraes (O-000079/2014 - B8-0038/2014)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni

[2014/2907(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

61 • Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja

Mistoqsija orali

Birgit Sippel, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Judith
Sargentini, Josep-Maria Terricabras, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Laura Ferrara, Ignazio
Corrao (O-000085/2014 - B8-0043/2014)
Grupp tal-Allejanza Progressiva tas-Socjalisti u d-Demokratici fil-Parlament Ewropew
Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku
Grupp għal Ewropa tal-Libertà u d-Demokrazija Diretta
Kummissjoni
Tkeċċijiet sommarji u l-legalizzazzjoni proposta ta' "ritorni immedjati" fi Spanja

[2014/2959(RSP)]

30 • Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

Mistoqsija orali

Marita Ulvskog (O-000075/2014 - B8-0034/2014)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
Il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sikurezza fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020

[2014/2861(RSP)]

29 • L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi

Mistoqsija orali

Marita Ulvskog (O-000074/2014 - B8-0033/2014)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kummissjoni
L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi

[2014/2862(RSP)]



 
Dibattitu konġunt - Bank Ċentrali Ewropew

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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74 • Evalwazzjoni tat-testijiet tal-istress tal-banek

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2014/2977(RSP)]

19 À« • Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet

Rapport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru
2532/98 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet

[10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

18 « • Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru
2533/98 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew

[11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
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