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Il-Ħamis 27 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



Il-Ħamis 27 ta' Novembru 2014

 

 

09.00 - 11.50     

 

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

tal-Istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (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

20 À • Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Mistoqsija orali

Linda McAvan (O-000083/2014 - B8-0041/2014)
Kumitat għall-Iżvilupp
Kummissjoni
Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

[2014/2853(RSP)]

69 À • Pakistan: liġijiet dwar il-blasfemija

RC B8-0289/2014, B8-0289/2014, B8-0290/2014, B8-0291/2014, B8-0293/2014,
B8-0298/2014, B8-0302/2014

[2014/2969(RSP)]

70 À • Serbja: il-każ tal-akkużat ta' delitti tal-gwerra Šešelj

RC B8-0292/2014, B8-0292/2014, B8-0294/2014, B8-0296/2014, B8-0300/2014,
B8-0304/2014, B8-0306/2014, B8-0307/2014

[2014/2970(RSP)]

71 À • Iraq: sekwestru u trattament ħażin tan-nisa

RC B8-0295/2014, B8-0295/2014, B8-0297/2014, B8-0299/2014, B8-0301/2014,
B8-0303/2014, B8-0305/2014, B8-0308/2014

[2014/2971(RSP)]

68 - Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni Ewropea

B8-0249/2014

[2014/2197(INS)]

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)

78 À - Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru .../... dwar is-sistema provviżorja ta’ pagamenti fuq il-
kontribuzzjonijiet biex ikopru l-infiq amministrattiv tal-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni matul il-perjodu
provviżorju

B8-0246/2014

[2014/2882(DEA)]
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58 À - Dewmien fit-tnedija tal-politika ta' koeżjoni 2014-2020

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0278/2014, B8-0278/2014, B8-0279/2014, B8-0280/2014, B8-0281/2014, B8-0282/2014,
B8-0283/2014, B8-0284/2014

[2014/2946(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0311/2014, B8-0311/2014, B8-0312/2014, B8-0313/2014, B8-0314/2014, B8-0315/2014,
B8-0316/2014

[2014/2967(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0285/2014

[2014/2919(RSP)]

73 À - Suq uniku diġitali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0286/2014, B8-0286/2014, B8-0287/2014, B8-0288/2014

[2014/2973(RSP)]

20 À - Nutrizzjoni insuffiċjenti tat-tfal fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0253/2014

[2014/2853(RSP)]
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