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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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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

14 À«««I • Korp Ewropew ta' Solidarjetà

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li
jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolamenti
(UE) Nru 1288/2013, (UE) Nru 1293/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1305/2013,
(UE) Nru 1306/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE

[COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

51 À«««I • Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv
ġenerali

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament (UE) 2017/825 biex jiżdied il-pakkett finanzjarju tal-Programm ta' Appoġġ
għal Riformi Strutturali u li jadatta l-objettiv ġenerali tiegħu

[COM(2017)0825 - C8-0433/2017 - 2017/0334(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

(Votazzjoni: 04/07/2018)

35 • L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

Rapport dwar l-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq

[2017/2225(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

29 • Miżuri speċifiċi għall-Greċja

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-Greċja skont ir-Regolament
2015/1839

[2018/2038(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

99 À • Nirien f'Lulju 2018 f'Mati fir-Reġjun tal-Attika fil-Greċja u r-reazzjoni tal-UE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2847(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
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56 • Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn
korriment u mard f'impjieg ta' kwalità

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

Rapport dwar il-mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw
minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità

[2017/2277(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

47 À • Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-
xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE

Rapport: Pina Picierno (A8-0265/2018)

Rapport dwar miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-
post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE

[2018/2055(INI)]

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

33 • Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u
s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

Rapport dwar ir-relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-
regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji

[2017/2253(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

37 À • L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018)

Rapport dwar l-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali

[2018/2028(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

23 À • Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed
jiżviluppaw: il-każ tal-foresti

Rapport: Heidi Hautala (A8-0249/2018)

Rapport dwar il-ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li
qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti

[2018/2003(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

46 • It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

Rapport dwar it-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE

[2018/2054(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

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