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L-Erbgħa 16 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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08.30 - 10.00     

 

10.00 - 12.20     

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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08.30 - 10.00 Dibattiti

10.00 - 12.20 Dibattiti

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)

106 • Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2970(RSP)]

11 • Dibattitu mal-President tal-Gvern ta' Spanja, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, dwar
il-Futur tal-Ewropa

[2018/2748(RSP)]

61 - Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja
2016

Proposta għal deċiżjoni

B8-0052/2019

[2018/2938(RSP)]

107 - Mozzjoni għal riżoluzzjoni skont l-Artikolu 108(6) għal talba għal opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja
dwar il-kompatibbiltà mat-Trattati tal-Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli
Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju

B8-0051/2019

[2019/2508(RSP)]

23 À - Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-
Mediterranju (Riżoluzzjoni)

Rapport: Marietje Schaake (A8-0478/2018)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar
il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-
emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-
Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, min-naħa l-oħra

[2018/0256M(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
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28 ««« - Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4 tal-Ftehim Ewro-
Mediterranju

Rakkomandazzjoni: Marietje Schaake (A8-0471/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-ftehim fil-forma ta'
Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk dwar l-emenda tal-Protokolli Nru 1 u Nru 4
tal-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri
tagħhom fuq naħa waħda, u r-Renju tal-Marokk fuq in-naħa l-oħra

[10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

104 ««« - Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO -
Miżuri li jaffettwaw il-konċessjonijiet tariffarji għal ċerti prodotti tal-laħam tal-pollam

Rakkomandazzjoni: Iuliu Winkler (A8-0472/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea,
dwar il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
f'rabta mal-proċedimenti għas-soluzzjoni tat-tilwim DS492 tad-WTO - Miżuri li jaffettwaw il-
Konċessjonijiet Tariffarji għal Ċerti Prodotti tal-Laħam tal-Pollam

[10882/2018 - C8-0496/2018 - 2018/0281(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

83 À«««I - Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

Rapport: Maria Arena (A8-0445/2018)

[COM(2018)0380 - C8-0231/2018 - 2018/0202(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

89 À«««I - Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+)

Rapport: Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

88 À«««I - Dispożizzjonijiet speċifiċi għall-mira tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg)

Rapport: Pascal Arimont (A8-0470/2018)

[COM(2018)0374 - C8-0229/2018 - 2018/0199(COD)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

98 À«««I - It-tqassim tal-kwoti tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-
Unjoni

Rapport: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqassim tal-kwoti
tariffarji inklużi fl-iskeda tad-WTO tal-Unjoni wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni u li jemenda r-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 32/2000

[COM(2018)0312 - C8-0202/2018 - 2018/0158(COD)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

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

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

[2018/2153(INI)]

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



15.00 - 17.00     

 

17.00 - 18.00     VOTAZZJONIJIET (l-ispjegazzjonijiet tal-vot orali se jsiru l-Ħamis)
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105 • Approfondiment tat-tagħlim, tar-riċerka u tat-tifkira tal-passat totalitarju fl-Ewropa

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

[2019/2500(RSP)]

59 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

Rapport: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

[2018/2103(INI)]

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

86 « - L-istabbiliment ta' programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-
ġestjoni tal-iskart radjuattiv

Rapport: Peter Kouroumbashev (A8-0441/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi programm finanzjarju speċifiku għad-
dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv, u li jħassar ir-Regolament tal-
Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013

[COM(2018)0467 - C8-0314/2018 - 2018/0252(NLE)]

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

27 - Rapport ta' implimentazzjoni dwar il-pilastru kummerċjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni mal-Amerika
Ċentrali

Rapport: Reimer Böge (A8-0459/2018)

[2018/2106(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

85 À«««I - L-istabbiliment tal-Programm InvestEU

Rapport: José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

42 À« - Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-UE

Rapport: Kinga Gál (A8-0433/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi Dokument Provviżorju tal-Ivvjaġġar tal-
UE u li tħassar id-Deċiżjoni 96/409/CFSP

[COM(2018)0358 - C8-0386/2018 - 2018/0186(CNS)]

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

52 À« - L-istabbiliment tal-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-
Innovazzjoni

Rapport: Miapetra Kumpula-Natri (A8-0406/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-
Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika għall-perjodu 2021-2025 li jikkumplimenta Orizzont Ewropa – il-
Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

[COM(2018)0437 - C8-0380/2018 - 2018/0226(NLE)]

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



 

18.00 - 24.00     Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)
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29 À - Rapport Annwali 2017 tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Gabriel Mato (A8-0424/2018)

[2018/2101(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

22 À - Unjoni Bankarja - Rapport annwali 2018

Rapport: Nils Torvalds (A8-0419/2018)

[2018/2100(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

39 À - Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-UE u l-Kolombja u l-Perù

Rapport: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0446/2018)

[2018/2010(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

59 À - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2017

Rapport: Josep-Maria Terricabras (A8-0466/2018)

[2018/2103(INI)]

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

31 À • Il-ġlieda kontra l-ħlas tard fi transazzjonijiet kummerċjali

Rapport: Lara Comi (A8-0456/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/7/UE dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard
fi transazzjonijiet kummerċjali

[2018/2056(INI)]

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

46 À • Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment

Rapport: Barbara Kappel (A8-0415/2018)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali dwar l-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-
Investiment

[2018/2161(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Fil-preżenza ta' Werner Hoyer, President tal-BEI

47 • Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew
tal-Investiment

Rapport: Georgi Pirinski (A8-0479/2018)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali 2017 dwar il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-BEI

[2018/2151(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Fil-preżenza ta' Werner Hoyer, President tal-BEI



5 5L-Erbgħa 16 ta' Jannar 2019

632.677/OJ 632.677/OJ

94 À«««I • Il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-
istat tad-dritt fl-Istati Membri

Rapport: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-
dritt fl-Istati Membri

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Kumitat għall-Baġits

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

84 À«««I • L-istabbiliment tal-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-
tassazzjoni

Rapport: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-programm "Fiscalis" għall-kooperazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

92 À«««I • L-istabbiliment tal-programm "Drittijiet u Valuri"

Rapport: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-programm "Drittijiet u Valuri"

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

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

48 « • Il-programm ta' assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija
nukleari ta' Ignalina fil-Litwanja

Rapport: Rebecca Harms (A8-0413/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm ta'
assistenza għad-dekummissjonar nukleari tal-impjant tal-enerġija nukleari ta' Ignalina fil-
Litwanja (il-programm Ignalina), u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru
1369/2013

[COM(2018)0466 - C8-0394/2018 - 2018/0251(NLE)]

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