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Il-Ħamis 19 ta' April 2018



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

tal-istat tad-dritt (Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura)
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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 16.00 Interpellanzi maġġuri

174 À • implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni

Rapport: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/99/UE dwar l-Ordni Ewropea ta'
Protezzjoni

[2016/2329(INI)]

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

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

158 À • L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu

Mistoqsija orali

Petra Kammerevert (O-000020/2018 - B8-0014/2018)
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Kummissjoni
L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - is-Sitwazzjoni Attwali u s-Segwitu

[2018/2571(RSP)]

205 À • Il-Belarussja

RC B8-0197/2018, B8-0197/2018, B8-0199/2018, B8-0200/2018, B8-0201/2018,
B8-0204/2018

[2018/2661(RSP)]

206 À • Il-Filippini

RC B8-0198/2018, B8-0198/2018, B8-0202/2018, B8-0203/2018, B8-0205/2018,
B8-0206/2018, B8-0208/2018

[2018/2662(RSP)]

207 À • Is-sitwazzjoni fl-Istrixxa ta' Gaża

RC B8-0191/2018, B8-0191/2018, B8-0207/2018, B8-0209/2018, B8-0210/2018,
B8-0211/2018, B8-0212/2018

[2018/2663(RSP)]
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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)

201 « - Is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard
minima

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0124/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema
komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima

[2017/0349(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

41 À«««I - Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-
terroriżmu

Rapport: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

[2016/0208(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

15 À«««I - L-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi,
komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi

Rapport: Daniel Dalton (A8-0048/2017)

[2016/0014(COD)]

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

(Dibattitu: 04/04/2017, votazzjoni: 04/04/2017)

14 À«««I - Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi

Rapport: Martin Häusling (A8-0311/2015)

[2014/0100(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

202 À« - Linji gwida għal-linji politiċi dwar l-impjiegi tal-Istati Membri

Rapport: Miroslavs Mitrofanovs (A8-0140/2018)

Rapport dwar il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-
impjiegi

[2017/0305(NLE)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

183 À - Stimi tad-dħul u n-nefqa għas-sena finanzjarja 2019 – Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

Rapport: Paul Rübig (A8-0146/2018)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2019

[2018/2001(BUD)]

Kumitat għall-Baġits
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217 «««I - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea tan-
negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-
istatistika tan-negozju

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Ewropea
tan-negozju li jemenda r-Regolament (KE) Nru 184/2005 u li jħassar l-10 atti legali fil-qasam tal-istatistika
tan-negozju

[COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)]

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

Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura

190 À - Il-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi fl-Ewropa: il-każ tal-ġurnalist Slovakk Ján Kuciak u ta'
Martina Kušnírová

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0186/2018

[2018/2628(RSP)]

(Dibattitu: 14/03/2018)

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0189/2018

[2018/2619(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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0194/2018, B8-0196/2018

[2018/2670(RSP)]

178 À - L-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat li jikkonċernaw il-parlamenti nazzjonali

Rapport: Paulo Rangel (A8-0127/2018)

[2016/2149(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

73 À - Rapport annwali dwar il-Politika tal-Kompetizzjoni

Rapport: Ramon Tremosa i Balcells (A8-0049/2018)

[2017/2191(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

156 À - Retiċenza dwar it-tilqim u tnaqqis fir-rati ta' tilqim fl-Ewropa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0188/2018, B8-0195/2018

[2017/2951(RSP)]

174 À - implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni

Rapport: Soraya Post, Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0065/2018)

[2016/2329(INI)]

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

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



 

15.00 - 16.00     Interpellanzi maġġuri
 

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
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158 À - L-Implimentazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja - Sitwazzjoni Attwali u Segwitu

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0190/2018

[2018/2571(RSP)]

216 • O-000022/2018

B8-0019/2018
[2018/2672(RSP)]
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