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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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10.00 - 12.00     DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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10.00 - 12.00 DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

12.00 - 12.30 Għoti tal-Premju Sakharov

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 17.00 Dibattiti

17.00 - 18.00 VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)

18.00 - 24.00 Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)

76 • Dibattitu mal-President tar-Repubblika ta' Ċipru, Nicos Anastasiades, dwar il-Futur
tal-Ewropa

[2018/2797(RSP)]

110 • Għoti tal-Premju Sakharov

79 - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn
(riżorsi proprji)

Rapport: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2018 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2018: Tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' pagament u ta' impenn f'konformità mal-
previżjonijiet aġġornati tan-nefqa u l-aġġornament tad-dħul (riżorsi proprji)

[13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

97 - Il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex
jiġu indirizzati t-theddidiet kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

Rapport: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Istrument ta' Flessibilità għall-finanzjament ta' miżuri baġitarji immedjati biex jiġu indirizzati t-theddidiet
kontinwi tal-migrazzjoni, tad-dħul tar-rifuġjati u tas-sigurtà

[COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

77 - Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea sabiex jipprovdi għall-pagament tal-
avvanzi fil-baġit ġenerali tal-UE għall-2019

Rapport: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-UE sabiex jipprovdi għall-pagament tal-avvanzi fil-baġit ġenerali tal-Unjoni għall-
2019

[COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

99 À • Baġit ġenerali ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 – it-taqsimiet kollha
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96 À - Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019

Rapport: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

[15209/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

25 ««« - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun

Rakkomandazzjoni: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

[07964/2018 - C8-0382/2018 - 2018/0091(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

32 À - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)

Rapport: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

[2018/0091M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

54 ««« - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun

Rakkomandazzjoni: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

[08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

75 À - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni)

Rapport: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

[2018/0122M(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

19 ««« - Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-UE u l-Ġordan (adeżjoni tal-Kroazja)

Rakkomandazzjoni: Keith Taylor (A8-0371/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni u l-Istati
Membri tagħha, ta' Protokoll li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Renju Ħaxemita tal-Ġordan, min-naħa l-oħra,
sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea

[07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

89 À«««I - L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid
tiegħu

Rapport: Dan Nica (A8-0401/2018)

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

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

88 À«««I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa

Rapport: Christian Ehler (A8-0410/2018)

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

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

60 À - Pakkett dwar is-Suq Uniku

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0557/2018, B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018, B8-0560/2018

[2018/2903(RSP)]

(Dibattitu: 28/11/2018)



 

15.00 - 17.00     

 
Dibattitu konġunt - Taxxa fuq is-servizzi diġitali u taxxa diġitali tal-UE li ma ġietx

adottata u l-bżonn ta' regola ta' maġġoranza dwar it-tassazzjoni

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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29 À - Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

Rapport: Monika Hohlmeier, Helga Stevens (A8-0374/2018)

[2018/2044(INI)]

Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu

28 À - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni

Rapport: David McAllister (A8-0392/2018)

[2018/2097(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

30 À - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni

Rapport: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

[2018/2099(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

27 À - Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-
Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni

Rapport: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

[2018/2098(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

108 • L-involviment tal-ħaddiema u taċ-ċittadini fi tranżizzjoni ġusta għal pjaneta aktar
sikura

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

[2018/2973(RSP)]

72 À« • Sistema komuni ta' taxxa fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li
jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi diġitali

Rapport: Paul Tang (A8-0428/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar is-sistema komuni ta' taxxa
fuq is-servizzi diġitali fir-rigward tad-dħul li jirriżulta mill-provvista ta' ċerti servizzi
diġitali

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

73 À« • Tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti

Rapport: Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jirrelataw
mat-tassazzjoni korporattiva ta' preżenza diġitali sinifikanti

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



17.00 - 18.00     VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)

 

18.00 - 24.00     Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)
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92 À«««I - L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża

Rapport: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

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

91 À«««I - L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

Rapport: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

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

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

16 À - Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna

Rapport: Michael Gahler (A8-0369/2018)

[2017/2283(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

111 À • Il-kunflitt ta' interess u l-protezzjoni tal-baġit tal-UE fir-Repubblika Ċeka

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2975(RSP)]

35 • Soluzzjoni mħaffa tat-tilwim kummerċjali

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar soluzzjoni mħaffa ta' tilwim
kummerċjali

[2018/2079(INL)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

31 À • Attivitajiet tal-Ombudsman fl-2017

Rapport: Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-attivitajiet tal-Ombudsman Ewropew fl-2017

[2018/2105(INI)]

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Fil-preżenza ta' Emily O'Reilly, l-Ombudsman Ewropew
Artikolu 220(1)

21 À • Deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017

Rapport: Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Rapport dwar id-deliberazzjonijiet tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet matul is-sena 2017

[2018/2104(INI)]

Kumitat għall-Petizzjonijiet

Artikolu 216(7)
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90 À«««I • L-istabbiliment tal-programm spazjali tal-Unjoni u tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea
għall-Programm Spazjali

Rapport: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-programm spazjali tal-Unjoni u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-
Programm Spazjali u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 912/2010, (UE) Nru 1285/2013 u
(UE) Nru 377/2014 u d-Deċiżjoni 541/2014/UE

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

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

95 À«««I • L-istabbiliment tal-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-programm Ewropa Diġitali għall-perjodu 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

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