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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 - 11.30 Dibattiti

12.00 - 12.30 Seduta solenni

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 24.00 Dibattiti

11 • Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Greċja, Alexis Tsipras, dwar il-Futur tal-Ewropa

[2018/2730(RSP)]

92 • Diskors ta' Michel Aoun, President tar-Repubblika Libaniża

20 «««I - Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post

Rapport: Czesław Adam Siekierski (A8-0253/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2003/17/KE fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Brażil għal uċuħ
tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-pjanti tal-għalf, u għal uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali,
u fir-rigward tal-ekwivalenza taż-żerriegħa tal-pjanti tal-għalf u ż-żerriegħa taċ-ċereali prodotti fil-Brażil, kif
ukoll fir-rigward tal-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-Moldova għal uċuħ tar-raba' li
jipproduċu żerriegħa taċ-ċereali, uċuħ tar-raba' li jipproduċu żerriegħa tal-ħxejjex, u fir-rigward tal-
ewkivalenza taż-żerriegħa taċ-ċereali, taż-żerriegħa tal-ħxejjex u taż-żerriegħa tal-pjanti taż-żejt u tal-fibra
prodotti fil-Moldova

[COM(2017)0643 - C8-0400/2017 - 2017/0297(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

30 « - Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar

Rapport: Tom Vandenkendelaere (A8-0260/2018)

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 rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar

[COM(2018)0021 - C8-0022/2018 - 2018/0006(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

87 « - Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u
metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll

Rapport: Branislav Škripek (A8-0271/2018)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-
ġodda N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ċiklopropankarbossammid (ċiklopropilfentanil) u 2-metossi-
N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]aċetammid (metossiaċetilfentanil) għal miżuri ta' kontroll

[09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE)]

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



2 2It-Tlieta 11 ta' Settembru 2018

626.050/OJ 626.050/OJ

80 - Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija,
lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja

Rapport: Janusz Lewandowski (A8-0272/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-
Polonja

[COM(2018)0360 - C8-0245/2018 - 2018/2078(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

81 - Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni
Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0273/2018)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2018 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni
Ewropea biex tiġi provduta għajnuna lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja

[11738/2018 - C8-0395/2018 - 2018/2082(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

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

Rapport: Derek Vaughan (A8-0240/2018)

[2017/2225(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

29 - Miżuri speċifiċi għall-Greċja

Rapport: Pascal Arimont (A8-0244/2018)

[2018/2038(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

56 - Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg
ta' kwalità

Rapport: Jana Žitňanská (A8-0208/2018)

[2017/2277(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

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

Rapport: Brian Hayes (A8-0263/2018)

[2017/2253(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Rapport: Krzysztof Hetman (A8-0266/2018)

[2018/2054(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

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

Rapport: Helga Trüpel (A8-0060/2018)

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

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
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51 À«««I - Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali

Rapport: Ruža Tomašić (A8-0227/2018)

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

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

(Votazzjoni: 04/07/2018)

31 À« - Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020

Rapport: Rebecca Harms (A8-0258/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità
Ewropea tal-Enerġija Atomika (2019-2020) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni Orizzont 2020

[COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE)]

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

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)

[2018/2055(INI)]

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

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

Rapport: Jill Evans (A8-0228/2018)

[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)

[2018/2003(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp

19 À • Is-sitwazzjoni fl-Ungerija

Rapport: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

Rapport dwar proposta li titlob lill-Kunsill jiddetermina, skont l-Artikolu 7(1) tat-Trattat
dwar l-Unjoni Ewropea, l-eżistenza ta' riskju ċar ta' ksur serju mill-Ungerija tal-valuri li
fuqhom hija bbażata l-Unjoni

[2017/2131(INL)]

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

88 À«««I • Id-drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

Rapport: Axel Voss (A8-0245/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-
drittijiet tal-awtur fis-Suq Uniku Diġitali

[COM(2016)0593 - C8-0383/2016 - 2016/0280(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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86 À • Sistemi ta' armi awtonomi

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

[2018/2752(RSP)]

34 À • Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti

Rapport: Elmar Brok (A8-0251/2018)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti

[2017/2271(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

98 • Is-sitwazzjoni ta' emerġenza fil-Libja u fil-Mediterran

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

[2018/2846(RSP)]

100 À • It-theddida ta' demolizzjoni ta' Khan al-Ahmar u ta' villaġġi Bedwini oħra

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

[2018/2849(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

28 À • Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina

Rapport: Bas Belder (A8-0252/2018)

Rapport dwar il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina

[2017/2274(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

52 À«««I • Kontrolli fir-rigward tal-flus deħlin u ħerġin mill-Unjoni

Rapport: Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fir-rigward tal-flus deħlin jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE)
Nru 1889/2005

[COM(2016)0825 - C8-0001/2017 - 2016/0413(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

53 À«««I • Il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

Rapport: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus permezz tal-liġi kriminali

[COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)]

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