
06/07/16 585.204/OJ

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW

2014 2019

Dokument ta' Sessjoni

AĠENDA

L-Erbgħa 6 ta' Lulju 2016



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

51 • Preżentazzjoni tal-attivitajiet tal-Presidenza Slovakka tal-Kunsill

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2016/2710(RSP)]

71 À • Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2016/2773(RSP)]

74 ««« - Il-parteċipazzjoni tal-Ażerbajġan fi programmi tal-Unjoni

Rakkomandazzjoni: Norica Nicolai (A8-0210/2016)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll għall-
Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn parti
waħda, u r-Repubblika tal-Ażerbajġan, mill-parti l-oħra, dwar Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika tal-Ażerbajġan dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika tal-Ażerbajġan fi
programmi tal-Unjoni

[05616/2014 - C8-0043/2014 - 2013/0420(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

58 - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2: surplus mill-2015

Rapport: José Manuel Fernandes (A8-0212/2016)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2016 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2016: Introduzzjoni tas-surplus tas-sena finanzjarja 2015

[09586/2016 - C8-0225/2016 - 2016/2051(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

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)

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

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

77 À«««I - It-tikkettar tal-effiċjenza tal-enerġija

Rapport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

[COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

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

Rapport: Artis Pabriks (A8-0200/2016)

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

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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20 À«««I - Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

Rapport: Michael Cramer (A8-0215/2016)

[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)

[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)

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

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

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)

[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)

[2016/2038(INI)]

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

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0851/2016, B8-0851/2016, B8-0852/2016, B8-0857/2016, B8-0858/2016, B8-0860/2016,
B8-0861/2016

[2016/2695(RSP)]

71 À - Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2017

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0885/2016, B8-0885/2016, B8-0886/2016, B8-0892/2016, B8-0893/2016, B8-0894/2016,
B8-0895/2016, B8-0896/2016

[2016/2773(RSP)]

72 À - Id-deċiżjoni tal-Ġappun li terġa' tibda l-kaċċa għall-balieni fl-istaġun 2015-2016

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0853/2016, B8-0853/2016, B8-0855/2016, B8-0862/2016, B8-0863/2016

[2016/2600(RSP)]

(Dibattitu: 08/06/2016)

81 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew tal-Investiment kontra telf
fir-rigward tal-Belarussja

B8-0869/2016, B8-0870/2016

[2016/2669(DEA)]
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92 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(4): l-iffissar tar-rekwiżit minimu għal fondi proprji u
obbligazzjonijiet eliġibbli

B8-0868/2016

[2016/2743(DEA)]

93 • Strateġija globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni tal-UE

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

[2016/2813(RSP)]

97 • Inizjattivi ġodda marbuta mal-proċess ta' paċi fil-Lvant Nofsani

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

[2016/2818(RSP)]

85 • Strateġija ġdida tal-UE dwar iċ-Ċina

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

[2016/2803(RSP)]

80 • Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja fl-2015

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

[2016/2796(RSP)]

65 À • Il-71 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU

Rapport: Andrey Kovatchev (A8-0146/2016)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-71
sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti

[2016/2020(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

88 • Protezzjoni tal-informaturi

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2016/2806(RSP)]

86 • Reviżjoni tal-Kumitat ta' Basel tal-approċċ standardizzat għar-riskju ta' kreditu

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2016/2804(RSP)]

82 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq
l-ikel

[2016/2708(RPS)]
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