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Il-Ħamis 13 ta' Settembru 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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08.30 - 11.45     

 

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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08.30 - 11.45 Dibattiti

11.45 - 12.15 Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

12.15 - 14.15 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 16.00 Interpellanzi maġġuri

36 À • Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament dwar il-Prodotti għall-Protezzjoni tal-
Pjanti (KE) Nru 1107/2009

[2017/2128(INI)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

22 À • Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Rapport dwar il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-suq uniku

[2018/2008(INI)]

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

94 À • L-Uganda, l-arrest ta' deputati tal-oppożizzjoni

RC B8-0364/2018, B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018,
B8-0372/2018, B8-0378/2018

[2018/2840(RSP)]

95 À • Il-Myanmar, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti Wa Lone u Kyaw Soe Oo

RC B8-0371/2018, B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018,
B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018

[2018/2841(RSP)]

96 À • Il-Kambodja, b'mod partikolari l-każ ta' Kem Sokha

RC B8-0366/2018, B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018,
B8-0375/2018, B8-0377/2018

[2018/2842(RSP)]



11.45 - 12.15

 

12.15 - 14.15     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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93 • Diskors ta' Zoran Zaev, Prim Ministru tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

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)

89 « - Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija

Rapport: Laura Ferrara (A8-0275/2018)

Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill li tapprova l-konklużjoni mill-Eurojust
tal-Ftehim dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Eurojust u l-Albanija

[08688/2018 - C8-0251/2018 - 2018/0807(CNS)]

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

16 À«««I - Il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, mill-
korpi, mill-uffiċċji u mill-aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu tat-tali data

Rapport: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

[COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)]

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

55 À«««I - Portal Diġitali Uniku

Rapport: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

[COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)]

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

101 «««I - Elenkar tal-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu
l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Kosovo*)

Rapport: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom
meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa (il-Kosovo*)

[COM(2016)0277 - C8-0177/2016 - 2016/0139(COD)]

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

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

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0388/2018, B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018,
B8-0394/2018

[2018/2847(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0383/2018, RC B8-0384/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018,
B8-0389/2018

[2018/2849(RSP)]

32 À - Strateġija Ewropea għall-Plastik f'ekonomija ċirkolari

Rapport: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

[2018/2035(INI)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel



 

15.00 - 16.00
 

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
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70 À - Alternattivi li jindirizzaw l-interazzjoni bejn il-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi, dwar il-prodotti
u dwar l-iskart

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0363/2018

[2018/2589(RSP)]

24 À - Pjan ta' Azzjoni Ewropew "Saħħa Waħda" kontra r-Reżistenza għall-Antimikrobiċi

Rapport: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

[2017/2254(INI)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

49 À - Ewropa f'Moviment: aġenda għall-futur tal-mobilità fl-UE

Rapport: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

[2017/2257(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

36 À - Implimentazzjoni tar-Regolament dwar Prodotti għall-Protezzjoni tal-Pjanti

Rapport: Pavel Poc (A8-0268/2018)

[2017/2128(INI)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

22 À - Il-kwalità dupliċi tal-prodotti fis-Suq Uniku

Rapport: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

[2018/2008(INI)]

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

97 • G-000006/2018

(G-000006/2018 - B8-0038/2018)
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