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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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L-Erbgħa 28 ta' Frar 2018 1

15.00 - 23.00 1

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma 1

Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja, b'mod partikolari f'Ghuta - Dikjarazzjoni tal-President 1

Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Frar 2018 1

Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 1

Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2018 - Dikjarazzjoni
tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta'
Sigurtà 1

Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb
spirituż  - Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 1

Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016  - Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018) 1

Ħidma u legat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni 2

L-attivitajiet ta' lobbjar ipprojbiti tal-ex President tal-Kummissjoni s-Sur Barroso, bħal-laqgħa mal-
Kummissarju Katainen  - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 2

It-tneħħija ta' diversi pajjiżi terzi mil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma jikkooperawx għal finijiet ta'
taxxa - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 2

Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE  - Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018) 2

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

Il-Ħamis 1 ta' Marzu 2018 3

08.30 - 11.20 3

Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017  - Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018) 3

L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni  - Rapport: Emmanuel
Maurel (A8-0016/2018) 3

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti -
nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu  - Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018) 3

Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa  - Rapport: Izaskun
Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 3

11.30 4

(Diskors mis-Sur Nils Muižnieks, Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa) 4

11.30 - 13.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 4

Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki) 4

Id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri  - Rapport: Werner Langen
(A8-0024/2018) 4

Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-
assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni  - Rakkomandazzjoni: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018) 4

Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom  - Rapport: Indrek Tarand (A8-0027/2018) 4

Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni  - Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018) 4

It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, u d-
definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu 4

Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb
spirituż  - Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018) 4

L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni  - Rapport: Emmanuel
Maurel (A8-0016/2018) 5
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Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) - Mozzjoni għal
riżoluzzjoni 5

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 × NK603
u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u NK603 -
Mozzjoni għal riżoluzzjoni 5

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel - Spanja  - Rapport: Esteban González Pons (A8-0033/2018) 5

Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/007 SE/Ericsson  -
Rapport: Urmas Paet (A8-0032/2018) 5

Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja -
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 5

Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016  - Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018) 5

Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE  - Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018) 5

Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017  - Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018) 6

Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti -
nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu  - Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018) 6

Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa  - Rapport: Izaskun
Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018) 6

Ħin għad-diskorsi (Artikolu 162 tar-Regoli ta' Proċedura) 8

Skadenzi 9
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15.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

41 • Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja, b'mod partikolari f'Ghuta

Dikjarazzjoni tal-President

[2018/2602(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

35 • Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Frar 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-
sitwazzjoni fil-Polonja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2541(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

42 • Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU
fl-2018

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta'
xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Rapport dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet
ġeografiċi ta' xorb spirituż

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

11 À • Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016

Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018)

Rapport dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016

[2017/2125(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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30 • Ħidma u legat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2530(RSP)]

44 • L-attivitajiet ta' lobbjar ipprojbiti tal-ex President tal-Kummissjoni s-Sur Barroso,
bħal-laqgħa mal-Kummissarju Katainen

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2605(RSP)]

31 • It-tneħħija ta' diversi pajjiżi terzi mil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma
jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2564(RSP)]

19 À • Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Rapport dwar il-prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

[2017/2115(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

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



Il-Ħamis 1 ta' Marzu 2018
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08.30 - 11.20 Dibattiti

11.30 Diskors mis-Sur Nils Muižnieks, Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa

11.30 - 13.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

4 À • Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017

Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018)

Rapport dwar l-Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017

[2017/2072(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

14 À« • L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

Rapport: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/16/UE dwar l-iskambju
awtomatiku u obbligatorju ta’ informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni fir-rigward tal-
arranġamenti transkonfinali rapportabbli

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

16 À • Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi
ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu

Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u
lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-
terroriżmu

[2017/2203(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

5 À • Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-
Nisa

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

Rapport dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-prijoritajiet
tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

[2017/2194(INI)]

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



11.30 

 

11.30 - 13.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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43 • (Diskors mis-Sur Nils Muižnieks, Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-
Kunsill tal-Ewropa)

37 À - Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki)

[2018/2578(RSO)]

18 «««I - Id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri

Rapport: Werner Langen (A8-0024/2018)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE)
2016/97 rigward id-data tal-applikazzjoni tal-miżuri ta' traspożizzjoni tal-Istati Membri

[COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

15 ««« - Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-
rigward tal-assigurazzjoni u r-riassigurazzjoni

Rakkomandazzjoni: Roberto Gualtieri (A8-0008/2018)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim Bilaterali bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerka dwar miżuri prudenzjali fir-rigward tal-assigurazzjoni u r-
riassigurazzjoni

[08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

27 « - Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Annemie Turtelboom

Rapport: Indrek Tarand (A8-0027/2018)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Annemie Turtelboom bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri

[05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

40 « - Ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Rapport: Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

Rapport dwar il-proposta tal-Kummissjoni għall-ħatra ta' Membru tal-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

[N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

36 À - It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa,
u d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu

B8-0125/2018

[2018/2574(RSO)]

28 À«««I - Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta'
xorb spirituż

Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
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14 À« - L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni

Rapport: Emmanuel Maurel (A8-0016/2018)

[COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

38 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0122/2018

[2018/2568(RSP)]

39 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 ×
NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON
89034 u NK603

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B8-0124/2018

[2018/2569(RSP)]

20 À - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni -
EGF/2017/006 ES/Galicia apparel - Spanja

Rapport: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata minn Spanja –
EGF/2017/006/Galicia apparel)

[COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

21 À - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni -
EGF/2017/007 SE/Ericsson

Rapport: Urmas Paet (A8-0032/2018)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (applikazzjoni ppreżentata mill-Iżvezja –
EGF/2017/007 SE/Ericsson)

[COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

33 À - Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B8-0119/2018, B8-0120/2018, B8-0121/2018

[2018/2541(RSP)]

11 À - Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016

Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018)

[2017/2125(INI)]

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

19 À - Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

[2017/2115(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali
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4 À - Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017

Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018)

[2017/2072(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

16 À - Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-
Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu

Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018)

[2017/2203(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

5 À - Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa

Rapport: Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

[2017/2194(INI)]

Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
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President tal-Parlament Ewropew :10'

Kunsill (bit-tweġibiet) :20'

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet) :10'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :65'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Rapporteurs għal opinjoni (2 x 1') :2'

"Catch the eye" (8 x 5') :40'

Membri :149' 30

PPE : 40', S&D : 35', ECR : 15', ALDE : 14', GUE/NGL : 11', Verts/ALE : 11', EFDD : 9' 30, ENF : 8' 30, NI
: 5' 30

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :20'

Rapporteurs (5 x 6') :30'

"Catch the eye" (4 x 5') :20'

Membri :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'
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33 À • Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-sitwazzjoni fil-Polonja -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 26 ta' Frar, 14:00

28 À • Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb
spirituż  - Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Emendi; rifjut L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

11 À • Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016  - Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018)

- Emendi L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

19 À • Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE  - Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet
għal riżoluzzjoni alternattivi

L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

4 À • Unjoni Bankarja - Rapport Annwali 2017  - Rapport: Sander Loones (A8-0019/2018)

- Emendi L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

14 À • L-iskambju awtomatiku u obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam tat-tassazzjoni  - Rapport: Emmanuel
Maurel (A8-0016/2018)

- Emendi L-Erbgħa 21 ta' Frar, 13:00

16 À • Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar il-qtugħ tas-sorsi ta' dħul għall-
Ġiħadisti - nindirizzaw il-finanzjament tat-terroriżmu  - Rapport: Javier Nart (A8-0035/2018)

- Emendi It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

5 À • Il-prijoritajiet tal-UE għat-62 sessjoni tal-Kummissjoni tan-NU dwar l-Istatus tan-Nisa  - Rapport:
Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina (A8-0022/2018)

- Emendi It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

37 À • Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (biex jieħu post Ryszard Czarnecki)

- In-nomini għall-ewwel votazzjoni għandhom jingħaddu lill-Viċi
Segretarju Ġenerali (Bini Paul-Henri Spaak, Uffiċċju PHS 07B003)

It-Tlieta 27 ta' Frar, 20:00

36 À • It-twaqqif ta' kumitat speċjali dwar il-kriminalità finanzjarja, l-evażjoni tat-taxxa u l-evitar tat-taxxa, u
d-definizzjoni tar-responsabbiltajiet, il-kompożizzjoni u l-mandat tiegħu

- Emendi It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

38 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat 59122 (DAS-59122-7) - Mozzjoni
għal riżoluzzjoni

- Emendi It-Tlieta 27 ta' Frar, 13:00
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39 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: qamħirrum ġenetikament modifikat MON 87427 × MON 89034 ×
NK603 u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn mill-eventi MON 87427, MON 89034 u
NK603 - Mozzjoni għal riżoluzzjoni

- Emendi It-Tlieta 27 ta' Frar, 13:00

20 À • Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/006 ES/Galicia
apparel - Spanja  - Rapport: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Emendi It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

21 À • Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2017/007 SE/Ericsson
- Rapport: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Emendi It-Tnejn 26 ta' Frar, 13:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tal-Ħamis It-Tlieta 27 ta' Frar, 19:00
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