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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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14.00 - 15.15 Dibattiti

15.15 - 17.30 Dibattiti

17.30 - 24.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

80 • Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2676(RSP)]

71 • Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Iżvezja, Stefan Löfven, dwar il-Futur tal-Ewropa

[2019/2672(RSP)]

57 À«««I • Regoli komuni għas-suq intern għall-gass naturali

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda
d-Direttiva 2009/73/KE dwar ir-regoli komuni għas-suq intern tal-gass naturali

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

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

6 À«««I • Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Rapport: Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru
508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Kumitat għas-Sajd

41 À«««I • Pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent tal-
Mediterran

Rapport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi pjan pluriennali għas-sajd li jisfrutta l-istokkijiet tal-ħut tal-qiegħ fil-Punent
tal-Mediterran

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Kumitat għas-Sajd

(Votazzjoni: 17/01/2019)
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Tmiem tad-dibattitu konġunt
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23 À«««I • It-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-
ċittadini tal-Unjoni

Rapport: Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-
tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza
maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt
tagħhom ta' moviment liberu

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

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

81 • Relazzjonijiet UE-Ċina

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2677(RSP)]

38 À«««I • L-istabbiliment tal-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-
dwana

Rapport: Maria Grapini (A8-0464/2018)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-programm "Dwana" għall-kooperazzjoni fil-qasam tad-dwana

[COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)]

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

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

(Votazzjoni: 15/01/2019)

39 À«««I • L-istabbiliment tal-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll
doganali

Rapport: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi l-istrument ta' appoġġ finanzjarju għat-tagħmir ta' kontroll doganali
bħala parti mill-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri

[COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)]

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

Il-votazzjoni se ssir fis-sessjoni parzjali li jmiss

(Votazzjoni: 15/01/2019)

55 À«««I • Il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq

Rapport: Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2008/96/KE dwar il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

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