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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



It-Tnejn 28 ta' Mejju 2018

 

 

17.00 - 23.00     
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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

40 • Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar it-tielet Pakkett "Mobilità"

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2601(RSP)]

42 À«««I • Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li
jisfrutta dawk l-istokkijiet

Rapport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-
sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007
u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008

[COM(2016)0493 - C8-0336/2016 - 2016/0238(COD)]

Kumitat għas-Sajd

(Dibattitu: 13/09/2017, votazzjoni: 14/09/2017)

27 • Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE

[2017/2119(INI)]

Kumitat għas-Sajd

73 À • Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE

Rapport: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-
konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE

[2017/2129(INI)]

Kumitat għas-Sajd

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

69 À • Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

Rapport: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Rapport dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja

[2018/2037(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa



 

Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
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14 • L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-
riforma tal-2013

Rapport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara
r-riforma tal-2013

[2017/2088(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

89 À • Il-Faċlità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2718(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

20 À • L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-
Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

Rapport: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

Rapport dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali
dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet

[2016/2018(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

12 À • Finanzi sostenibbli

Rapport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Rapport dwar il-finanzi sostenibbli

[2018/2007(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

10 À • It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017

Rapport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017

[2018/2009(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
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