
14/01/19 632.677/OJ

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW

2014 2019

Dokument ta' Sessjoni

AĠENDA

It-Tnejn 14 ta' Jannar 2019



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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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

43 À • Il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Rapport: Norbert Lins, Bart Staes (A8-0475/2018)

Rapport dwar il-proċedura tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

[2018/2153(INI)]

Kumitat Speċjali dwar il-proċeduri tal-Unjoni għall-awtorizzazzjoni tal-pestiċidi

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

56 À«««I • L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

Rapport: Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2006/1/KE dwar l-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta'
merkanzija bit-triq

[2017/0113(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

19 À • L-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament Ewropew

Rapport: Angelika Mlinar (A8-0429/2018)

Rapport dwar l-Integrazzjoni ta' Kwistjonijiet ta' Ugwaljanza bejn is-Sessi fil-Parlament
Ewropew

[2018/2162(INI)]

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

20 À • L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija mill-
Fużjoni

Rapport: Marian-Jean Marinescu (A8-0393/2018)

Rapport dwar l-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u għall-Iżvilupp tal-Enerġija
mill-Fużjoni

[2018/2222(INI)]

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

35 À • Valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur pubbliku

Rapport: Brian Hayes (A8-0378/2018)

Rapport dwar il-valutazzjoni ta' kif il-baġit tal-UE jintuża għar-riforma tas-settur
pubbliku

[2018/2086(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
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15 À • Il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-
promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE

Rapport: Andrzej Grzyb (A8-0449/2018)

Rapport dwar il-linji gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-
promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE

[2018/2155(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

32 À • L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE

Rapport: Marisa Matias, Ernest Urtasun (A8-0416/2018)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-politiki tat-tassazzjoni fl-UE

[2018/2095(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

26 • Is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

Rapport: Wim van de Camp (A8-0425/2018)

Rapport dwar is-sewqan awtonomu fit-trasport Ewropew

[2018/2089(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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