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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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15.00 - 17.30 Dibattiti

17.30 - 24.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

41 • Dibattitu mal-Prim Ministru tad-Danimarka, Lars Løkke Rasmussen, dwar il-Futur
tal-Ewropa

[2018/2734(RSP)]

46 • Strateġija għal tnaqqis fit-tul tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra tal-UE
b'konformità mal-Ftehim ta' Pariġi

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2941(RSP)]

24 À • Pakkett dwar is-Suq Uniku

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2903(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

43 À • WTO: it-triq 'il quddiem

Rapport: Bernd Lange, Paul Rübig (A8-0379/2018)

Rapport dwar id-WTO: it-triq 'il quddiem

[2018/2084(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

8 À • Rapport tal-2018 dwar is-Serbja

Rapport: David McAllister (A8-0331/2018)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar is-Serbja

[2018/2146(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

5 À • Rapport tal-2018 dwar il-Kosovo

Rapport: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Kosovo

[2018/2149(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
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4 À • Rapport tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

Rapport: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Eks-Repubblika Jugoslava tal-
Maċedonja

[2018/2145(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

6 À • Rapport tal-2018 dwar l-Albanija

Rapport: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar l-Albanija

[2018/2147(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

7 À • Rapport tal-2018 dwar il-Montenegro

Rapport: Charles Tannock (A8-0339/2018)

Rapport dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar il-Montenegro

[2018/2144(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

13 À • Difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE

Rapport: Wajid Khan (A8-0403/2018)

Rapport dwar rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà dwar id-difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE

[2018/2117(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura

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