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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

39 À • Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

Rapport: Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer (A8-0170/2019)

Rapport dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

[2018/2121(INI)]

Kumitat Speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa

117 À • Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, b'mod
speċifiku f'Malta u fis-Slovakkja

Mistoqsija orali

Claude Moraes (O-000015/2019 - B8-0017/2019)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni fl-UE, partikolarment f'Malta u
fis-Slovakkja

[2018/2965(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

140 À«««I • Twaqqif tal-bidliet staġonali fil-ħin

Rapport: Marita Ulvskog (A8-0169/2019)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għat-twaqqif
tal-bidliet staġonali fil-ħin u li tħassar id-Direttiva 2000/84/KE

[2018/0332(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

42 À«««I • Regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0044/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar
regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (riformulazzjoni)

[2016/0380(COD)]

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

14 À«««I • Is-suq intern tal-elettriku

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0042/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar is-suq intern tal-elettriku (riformulazzjoni)

[2016/0379(COD)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
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26 À«««I • Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija

Rapport: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-
Enerġija (riformulazzjoni)

[2016/0378(COD)]

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

43 À«««I • It-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku

Rapport: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill
dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE

[2016/0377(COD)]

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

107 «««I • Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi

Rapport: Geoffroy Didier (A8-0447/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li
tħassar id-Direttiva 2009/22/KE

[2018/0089(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

169 À • Żviluppi riċenti rigward l-iskandlu Dieselgate

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2670(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

133 À«««I • It-tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri
essenzjali oħra

Rapport: Michał Boni (A8-0086/2019)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
tikkettar tat-tajers fir-rigward tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil u parametri essenzjali oħra u
li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1222/2009

[2018/0148(COD)]

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

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