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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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17.00 - 24.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

41 À«««I • Programm tal-UE kontra l-Frodi

Rapport: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi Programm tal-UE kontra l-Frodi

[2018/0211(COD)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

58 À«««I • Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-
madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet

Rapport: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-ħut fl-Ilmijiet tal-Punent u fl-ilmijiet tal-
madwar, u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet, u li jemenda r-Regolament (UE)
2016/1139 li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-Baħar Baltiku, u li jħassar ir-Regolamenti
(KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) 509/2007 u (KE)
1300/2008

[2018/0074(COD)]

Kumitat għas-Sajd

(Votazzjoni: 25/10/2018)

26 ««« • Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE
(2018–2024)

Rakkomandazzjoni: João Ferreira (A8-0030/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Kosta tal-Avorju (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

28 • Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Kosta tal-Avorju u l-UE
(2018–2024) (riżoluzzjoni)

Rapport: João Ferreira (A8-0034/2019)

Rapport li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta'
deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-
Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-
Kosta tal-Avorju (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Kumitat għas-Sajd
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62 À • Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-Ċittadinanza
tal-UE

Rapport: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat relatati maċ-
Ċittadinanza tal-UE

[2018/2111(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

63 À • Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-kooperazzjoni
msaħħa

Rapport: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat rigward il-
kooperazzjoni msaħħa

[2018/2112(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

22 À • Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta' kontroll
politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni

Rapport: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar is-setgħa ta'
kontroll politiku tal-Parlament fuq il-Kummissjoni

[2018/2113(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

64 À • Implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea fil-
qafas istituzzjonali tal-UE

Rapport: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni
Ewropea fil-qafas istituzzjonali tal-UE

[2017/2089(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

33 À • Ir-regolamenti u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-
Ombudsman (Statut tal-Ombudsman Ewropew)

Rapport: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Rapport dwar abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew li jistabbilixxi r-regolamenti
u l-kundizzjonijiet ġenerali li jirregolaw it-twettiq tal-obbligi tal-Ombudsman (Statut tal-
Ombudsman Ewropew) u li jħassar id-Deċiżjoni 94/262/KEFA, KE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
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128 À • Id-dritt tal-protesta paċifika u l-użu proporzjonat tal-forza

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2569(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

125 À • Il-predaturi kbar

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/3006(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

50 À • L-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa

Rapport: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Rapport dwar l-istat tad-dibattitu dwar il-Futur tal-Ewropa

[2018/2094(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

24 À • Politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza artifiċjali u r-
robotika

Rapport: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Rapport dwar politika industrijali Ewropea komprensiva dwar l-intelliġenza
artifiċjali u r-robotika

[2018/2088(INI)]

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

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