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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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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 12.30 Għoti tal-Premju Sakharov

12.30 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

76 • Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni

[2014/2975(RSP)]

Fil-preżenza tal-Kunsill u tal-President tal-BEI
Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

11 À • Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta'
Diċembru 2014)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2014/2777(RSP)]

49 • Premju Sakharov - 2014

Għoti tal-Premju Sakharov 2014 lid-Dott. Denis MUKWEGE, bħala rikonoxximent tal-
impenn bla heda tiegħu biex jerġa' jagħti l-integrità fiżika u psikoloġika lil eluf ta' nisa u
bniet li sfaw vittmi ta' abbużi sesswali minn forzi ribelli fir-Repubblika Demokratika tal-
Kongo

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

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

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

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Rapport: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

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

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

11 À - Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0251/2014

[2014/2777(RSP)]



15.00 - 23.00     
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64 À • Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan

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

[2014/2964(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

44 À • Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal

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

[2014/2919(RSP)]

72 • Riżultati tal-laqgħa tal-G20

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2014/2968(RSP)]

73 À • Suq uniku diġitali

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2014/2973(RSP)]

75 À • L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2014/2976(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss
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