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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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DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

 

13.00 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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08.30 - 12.50 Dibattiti

13.00 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

52 • Analiżi tal-Presidenza Netherlandiża tal-Kunsill

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2016/2709(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

50 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2016/2711(RSP)]

63 ««« - Ftehim UE-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir

Rakkomandazzjoni: Mariya Gabriel (A8-0197/2016)

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 tal-Perù dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir

[2015/0199(NLE)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

29 «««I - Limiti tal-emissjonijiet għall-makkinarju mobbli mhux maħsub biex jintuża fit-triq

Rapport: Elisabetta Gardini (A8-0276/2015)

[2014/0268(COD)]

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

34 À - Rifuġjati: inklużjoni soċjali u integrazzjoni fis-suq tax-xogħol

Rapport: Brando Benifei (A8-0204/2016)

[2015/2321(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

25 À - L-istandards soċjali u ambjentali, id-drittijiet tal-bniedem u r-responsabbiltà korporattiva

Rapport: Eleonora Forenza (A8-0217/2016)

[2015/2038(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

68 À - Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment

Rapport: Tiziana Beghin (A8-0220/2016)

[2015/2105(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
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23 À - Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE

Rapport: Barbara Lochbihler (A8-0205/2016)

[2015/2340(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

26 À • Tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel
il-proposta tal-Kummissjoni

Rapport: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas (A8-0224/2016)

Rapport dwar it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-
Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni

[2015/2353(INI)]

Kumitat għall-Baġits

56 À • Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 2)

Rapport: Jeppe Kofod, Michael Theurer (A8-0223/2016)

Rapport dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili

[2016/2038(INI)]

Kumitat speċjali dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew
effett simili (TAXE 2)

21 À«««I • Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta

Rapport: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru
2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE

[COM(2015)0671 - C8-0408/2015 - 2015/0310(COD)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

55 À«««II • Livell għoli komuni ta' sigurtà tas-sistemi tan-netwerks u tal-informazzjoni madwar
l-Unjoni

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Andreas Schwab (A8-0211/2016)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar miżuri li jiżguraw
livell għoli komuni ta' sigurtà tan-netwerks u tas-sistemi tal-informazzjoni madwar l-
Unjoni

[05581/1/2016 - C8-0188/2016 - 2013/0027(COD)]

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

47 À • Sinerġiji bejn il-fondi strutturali u Orizzont 2020

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2016/2695(RSP)]
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20 À«««I • Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Rapport: Michael Cramer (A8-0215/2016)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 1406/2002 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għas-
Sigurtà Marittima

[COM(2015)0667 - C8-0404/2015 - 2015/0313(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

22 À«««I • Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd

Rapport: Alain Cadec (A8-0068/2016)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għall-
Kontroll tas-Sajd

[COM(2015)0669 - C8-0406/2015 - 2015/0308(COD)]

Kumitat għas-Sajd

62 «««I • Segretarjat tal-Kumitat ta' Sorveljanza tal-OLAF

Rapport: Ingeborg Gräßle (A8-0188/2016)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013, fir-rigward tas-segretarjat tal-Kumitat ta'
Sorveljanza tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

[COM(2016)0113 - C8-0109/2016 - 2016/0064(COD)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
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