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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 - 10.00 Dibattiti

10.00 - 12.30 Dibattiti

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

68 À • L-istat tad-dritt fir-Rumanija

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2844(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'Novembru I

19 • Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Estonja, Jüri Ratas, dwar il-Futur tal-Ewropa

[2018/2731(RSP)]

15 « - L-armonizzazzjoni u s-simplifikazzjoni ta' ċerti regoli tas-sistema tal-VAT

Rapport: Jeppe Kofod (A8-0280/2018)

[COM(2017)0569 - C8-0363/2017 - 2017/0251(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

62 « - VAT: il-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse charge u tal-Mekkaniżmu ta'
Reazzjoni Rapida

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A8-0283/2018)

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 fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tal-mekkaniżmu tar-reverse
charge fakultattiv fir-rigward ta' provvisti ta' ċerti merkanzija u servizzi suxxettibbli għall-frodi u tal-
Mekkaniżmu ta' Reazzjoni Rapida kontra l-frodi tal-VAT

[COM(2018)0298 - C8-0265/2018 - 2018/0150(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

63 « - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru
elettroniku

Rapport: Ivana Maletić (A8-0285/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 389/2012 dwar
kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa rigward il-kontenut tar-reġistru elettroniku

[COM(2018)0349 - C8-0371/2018 - 2018/0181(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

74 À«««I - Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-valutazzjoni tat-teknoloġija
tas-saħħa u li jemenda d-Direttiva 2011/24/UE

Rapport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

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



 

15.00 - 23.00     
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66 À«««I - Standards ta' rendiment fir-rigward tal-emissjonijiet tal-karozzi ġodda tal-passiġġieri u tal-vetturi
kummerċjali ħfief ġodda

Rapport: Miriam Dalli (A8-0287/2018)

[COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)]

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

11 À« - Ir-rati tat-taxxa fuq il-valur miżjud

Rapport: Tibor Szanyi (A8-0279/2018)

[COM(2018)0020 - C8-0023/2018 - 2018/0005(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

84 À - Standards Internazzjonali tar-Rappurtar Finanzjarju: IFRS 17 Kuntratti tal-Assigurazzjoni

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0442/2018

[2018/2689(RSP)]

37 À - Teknoloġiji tar-reġistru distribwit u blockchains: noħolqu l-fiduċja bid-diżintermedjazzjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0397/2018

[2017/2772(RSP)]

86 À - L-Aġenda tal-UE għaż-Żoni Rurali, Muntanjużi u Remoti

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0399/2018

[2018/2720(RSP)]

83 • Dħul minimu għal Ewropa ġusta: dritt għaċ-ċittadini

Dibattitu topiku (Artikolu 153a tar-Regoli ta Proċedura)

[2018/2864(RSP)]

16 À«««I • L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

Rapport: Axel Voss (A8-0320/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

[COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)]

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

30 À«««I • Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska

Rapport: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-
rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska

[COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)]

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



3 3L-Erbgħa 3 ta' Ottubru 2018

628.017/OJ 628.017/OJ

28 À«««I • Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa

Rapport: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa

[COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)]

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

78 • Riskji ta' Ħasil tal-Flus fis-Settur Bankarju tal-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2860(RSP)]

72 • L-emerġenza umanitarja fil-Mediterran: appoġġ għall-awtoritajiet lokali u reġjonali

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2854(RSP)]

85 À • Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2747(RSP)]
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