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It-Tlieta 13 ta' Jannar 2015



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 - 12.20 Dibattiti

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

63 • Is-70 anniversarju tal-liberazzjoni ta' Auschwitz

Dikjarazzjoni tal-President

[2014/3015(RSP)]

17 • Analiżi tal-Presidenza Taljana

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2014/2855(RSP)]

20 À«««II • Il-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni
tal-OĠM

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2001/18/KE fir-rigward tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew
jipprojbixxu l-kultivazzjoni ta' organiżmi ġenetikament modifikati (OĠM) fit-territorju
tagħhom

[2010/0208(COD)]

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

10 ««« - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-UE u São Tomé u Príncipe: l-opportunitajiet ta' sajd u l-
kontribuzzjoni finanzjarja

Rakkomandazzjoni: João Ferreira (A8-0061/2014)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea,
tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta' sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’
Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe

[2014/0115(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

11 ««« - Ftehim bejn l-UE u s-Seychelles dwar l-aċċess għal bastimenti tas-sajd għall-ilmijiet ta' Mayotte

Rakkomandazzjoni: Alain Cadec (A8-0055/2014)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea,
tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar l-aċċess għal bastimenti tas-sajd li
jtajru l-bandiera tas-Seychelles għall-ilmijiet u r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar ta' Mayotte, taħt il-ġurisdizzjoni
tal-Unjoni Ewropea

[2014/0079(NLE)]

Kumitat għas-Sajd
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26 ««« - Il-protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn il-KE u t-Tuneżija biex titqies l-adeżjoni tal-
Bulgarija u tar-Rumanija mal-UE

Rakkomandazzjoni: Elmar Brok (A8-0049/2014)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha, ta' protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tat-Tuneżija, min-naħa
l-oħra, sabiex jittieħed kont tal-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija

[2009/0174(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

81 • Talba għall-konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar "L-Implimentazzjoni
tal-White Paper tal-2011 dwar it-Trasport: l-evalwazzjoni u t-triq lejn mobilità sostenibbli"

Artikolu 137 tar-Regoli ta' Proċedura

20 À«««II - Il-possibbiltà għall-Istati Membri biex jirrestrinġu jew jipprojbixxu l-kultivazzjoni tal-OĠM

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Frédérique Ries (A8-0038/2014)

[2010/0208(COD)]

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

12 À«««I - Dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-
Baħar Mediterran)

Rapport: Gabriel Mato (A8-0057/2014)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 1343/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2011 dwar ċerti
dispożizzjonijiet għas-sajd fiż-żona tal-Ftehim tal-GFCM (Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Baħar
Mediterran)

[2014/0213(COD)]

Kumitat għas-Sajd

18 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (18 ta' Diċembru 2014)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2014/2854(RSP)]

67 À • Is-sitwazzjoni fil-Libja

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

[2014/3018(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

74 • Każijiet reċenti ta' traffikar tal-bnedmin fil-Mediterran

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2015/2507(RSP)]

76 • In-nisa fil-bordijiet ta' kumpaniji

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2015/2509(RSP)]
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77 • Miżuri Ewropej biex jiġu miġġielda l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2015/2510(RSP)]

78 • Sorveljanza ta' avukati fl-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2015/2511(RSP)]
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