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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 - 11.20 Dibattiti

11.30 - 13.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

47 • Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Belġju, Charles Michel, dwar il-Futur tal-Ewropa

[2018/2621(RSP)]

7 ««« - Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni UE-Użbekistan (l-adeżjoni tal-Kroazja)

Rakkomandazzjoni: Jozo Radoš (A8-0104/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konkluzjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati
Membri tagħha, tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa, u r-Repubblika tal-Użbekistan, min-naħa l-
oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

[09021/2017 - C8-0243/2017 - 2017/0083(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

8 ««« - Ftehim Qafas UE-Korea (l-adeżjoni tal-Kroazja)

Rakkomandazzjoni: Tokia Saïfi (A8-0120/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri tagħha, ta' Protokoll mal-Ftehim Qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn
naħa, u r-Repubblika tal-Korea min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-
Unjoni Ewropea

[07817/2016 - C8-0218/2017 - 2015/0138(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

20 « - Is-soġġezzjoni tas-sustanza psikoattiva l-ġdida ADB-CHMINACA għal miżuri ta’ kontroll

Rakkomandazzjoni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0133/2018)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar is-soġġezzjoni tas-sustanza
psikoattiva l-ġdida N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(ċikloessilmetil)-1H-indażolu-3-
karbossammid (ADB-CHMINACA) għal miżuri ta’ kontroll

[05387/2018 - C8-0028/2018 - 2017/0340(NLE)]

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

17 « - Is-soġġezzjoni tas-sustanza psikoattiva ġdida CUMYL-4CN-BINACA għal miżuri ta’ kontroll

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0134/2018)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar is-soġġezzjoni tas-sustanza
psikoattiva ġdida 1-(4-cyanobutyl)-N-(2-fenilpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karbossammid (CUMYL-4CN-
BINACA) għal miżuri ta' kontroll

[05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344(NLE)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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38 - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni
EGF/2017/010 BE/Caterpillar

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0148/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni mill-Belġju – EGF/2017/010
BE/Caterpillar)

[COM(2018)0156 - C8-0125/2018 - 2018/2043(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

24 - Rapport annwali 2016 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - Il-ġlieda kontra l-frodi

Rapport: Gilles Pargneaux (A8-0135/2018)

[2017/2216(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

49 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: pitrava ħelwa ġenetikament modifikata H7-1

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0220/2018

[2018/2651(RSP)]

34 - Il-ħatra ta' membru fil-panel tal-għażla għall-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

B8-0219/2018

[2018/2032(INS)]

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

39 À - Rapport annwali dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment għall-
2016

Rapport: Marco Valli (A8-0139/2018)

[2017/2190(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

50 À - Elezzjonijiet presidenzjali fil-Venezwela

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0225/2018

[2018/2695(RSP)]

10 À - Il-politika ta' koeżjoni u l-objettiv tematiku "Il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta'
ostakoli fl-infrastrutturi tan-netwerks ewlenin"

Rapport: Andrey Novakov (A8-0136/2018)

[2017/2285(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

42 À - Il-protezzjoni tat-tfal migranti

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0218/2018

[2018/2666(RSP)]

28 À - Projbizzjoni dinjija tal-ittestjar tal-prodotti kożmetiċi fuq l-annimali

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0217/2018

[2017/2922(RSP)]
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5 À - Is-sitwazzjoni kurrenti u l-prospetti futuri għas-setturi tan-nagħaġ u tal-mogħoż fl-UE

Rapport: Esther Herranz García (A8-0064/2018)

[2017/2117(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

40 À - Il-pluraliżmu tal-midja u l-libertà tal-midja fl-Unjoni Ewropea

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0144/2018)

[2017/2209(INI)]

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