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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 - 10.00 Dibattiti

10.00 - 12.30 Dibattiti

13.00 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

185 À • Strument għall-Valuri Ewropej biex jiġu appoġġati l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà
ċivili li jippromvovu d-demokrazija, l-istat tad-dritt u l-valuri fundamentali fl-
Unjoni Ewropea

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2619(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

195 • Dibattitu mal-President tar-Repubblika Franċiza, Emmanuel Macron, dwar il-Futur
tal-Ewropa

[2018/2620(RSP)]

184 ««« - Ftehim għal kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika UE/Libanu: il-parteċipazzjoni tal-Libanu fis-
Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA)

Rakkomandazzjoni: Sofia Sakorafa (A8-0352/2017)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim għal
kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża li jistabbilixxi t-
termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tar-Repubblika Libaniża fis-Sħubija fir-Riċerka u l-
Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA)

[2017/0199(NLE)]

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

62 ««« - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mauritius: l-opportunitajiet tas-sajd u l-
kontribuzzjoni finanzjarja

Rakkomandazzjoni: Norica Nicolai (A8-0053/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Protokoll li jistabbilixxi l-
opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja stipulati fil-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius

[2017/0223(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

157 ««« - Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar preferenzi kummerċjali addizzjonali rigward
prodotti agrikoli

Rakkomandazzjoni: Tiziana Beghin (A8-0126/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta'
skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna preferenzi kummerċjali
addizzjonali fi prodotti agrikoli

[2017/0259(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
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177 - Strateġija Ewropea għall-promozzjoni tal-għelejjel li fihom il-proteini

Rapport: Jean-Paul Denanot (A8-0121/2018)

[2017/2116(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

149 À«««I - Inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u
l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030

Rapport: Norbert Lins (A8-0262/2017)

[2016/0230(COD)]

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

(Dibattitu: 11/09/2017, votazzjoni: 13/09/2017)

148 À«««I - Tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-
Ftehim ta' Pariġi

Rapport: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

[2016/0231(COD)]

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

(Dibattitu: 13/06/2017, votazzjoni: 14/06/2017)

181 À«««I - L-istatut u l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

Rapport: Mercedes Bresso, Rainer Wieland (A8-0373/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE, Euratom) Nru 1141/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2014 dwar l-istatut u
l-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

[2017/0219(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

34 À«««I - Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

Rapport: Bendt Bendtsen (A8-0314/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

[COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD)]

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

45 À - Implimentazzjoni tas-7 Programm ta' Azzjoni Ambjentali

Rapport: Daciana Octavia Sârbu (A8-0059/2018)

[2017/2030(INI)]

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

187 À - L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri fis-Settur tal-Midja fl-UE

Rapport: Michaela Šojdrová (A8-0031/2018)

[2017/2210(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi

167 À - L-emanċipazzjoni tan-nisa u tat-tfajliet permezz tas-settur diġitali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0183/2018

[2017/3016(RSP)]
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35 À - Implimentazzjoni tal-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp, l-Istrument tal-Għajnuna
Umanitarja u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp

Rapport: Enrique Guerrero Salom (A8-0118/2018)

[2017/2258(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

176 À - It-titjib tas-sostenibbiltà tad-dejn tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw

Rapport: Charles Goerens (A8-0129/2018)

[2016/2241(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

159 À - It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-
Kummissjoni Ewropea

Rapport: Marc Joulaud (A8-0138/2018)

[2017/2279(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

193 À • Progress rigward il-Patti Globali tan-NU għal migrazzjoni sikura, ordnata u regolari
u dwar ir-rifuġjati

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

[2018/2642(RSP)]

214 • Is-sitwazzjoni fis-Sirja

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

[2018/2673(RSP)]

210 À • Is-sitwazzjoni fir-Russja

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

[2018/2669(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

194 • Prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-iżviluppi riċenti

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

[2018/2643(RSP)]

211 À • Il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-istat tad-dritt fil-każ taż-żewġ suldati Griegi
arrestati u detenuti  fit-Turkija

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

[2018/2670(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis



 
Dibattitu konġunt - UE-Awstralja

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

4 4It-Tlieta 17 ta' April 2018

619.992/OJ 619.992/OJ

38 À • Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta' nofs it-
terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020

Rapport: Marietje Schaake (A8-0112/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: analiżi ta'
nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020

[2017/2280(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

19 ««« • Konklużjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja

Rakkomandazzjoni: Francisco José Millán Mon (A8-0110/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem
l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn
naħa waħda, u l-Awstralja, min-naħa l-oħra

[2016/0367(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

21 • Ftehim Qafas bejn l-UE u l-Awstralja (Riżoluzzjoni)

Rapport: Francisco José Millán Mon (A8-0119/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta'
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni f'isem l-Unjoni tal-Ftehim Qafas bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u l-Awstralja, min-
naħa l-oħra

[2017/2227(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

89 À • Rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

Rapport: Mady Delvaux (A8-0141/2018)

Rapport dwar ir-rapporti annwali 2015-2016 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità

[2017/2010(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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