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Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

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 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

131 • Is-sitwazzjoni tal-persuni mingħajr dar fl-Ewropa b'riżultat ta' dan iż-żmien twil ta'
kesħa

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2012/2545(RSP)]

Segwit minn rawnd ta' interventi minn kelliema tal-gruppi politiċi

23 «««I • L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji) u l-
protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Rapport: Antonio Masip Hidalgo (A7-0003/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
permezz tiegħu l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinji)
jiġi fdat b'ċerti kompiti relatati mal-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali,
inkluż it-tlaqqigħ ta' rappreżentanti mis-settur pubbliku u privat bħala Osservatorju
Ewropew tal-Falsifikazzjoni u l-Piraterija

[COM(2011)0288 - C7-0136/2011 - 2011/0135(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

42 «««I • L-interkonnessjoni tar-reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji

Rapport: Kurt Lechner (A7-0022/2012)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi 89/666/KEE, 2005/56/KE u 2009/101/KE fir-rigward tal-interkonnessjoni tar-
reġistri ċentrali, kummerċjali u tal-kumpaniji

[COM(2011)0079 - C7-0059/2011 - 2011/0038(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

75 À«««I • Rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro

Rapport: Sari Essayah (A7-0292/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi għat-trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro u li
jemenda r-Regolament (KE) Nru 924/2009

[COM(2010)0775 - C7-0434/2010 - 2010/0373(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

110 • L-immaniġġjar tad-drittijiet kollettivi

Mistoqsija orali

Klaus-Heiner Lehne (O-000020/2012 - B7-0034/2012)
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kummissjoni
Proposta għal direttiva dwar il-ġestjoni kollettiva tad-drittijiet

[2012/2533(RSP)]
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130 • Riprogrammazzjoni tal-fondi strutturali bl-għan li jiġi miġġieled aħjar il-qgħad fost
iż-żgħażagħ u li jiġu megħjuna l-SMEs

Mistoqsija orali

Danuta Maria Hübner (O-000025/2012 - B7-0037/2012)
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
Kummissjoni
Riprogrammazzjoni tal-fondi strutturali bl-għan li jiġi miġġieled aħjar il-qgħad fost iż-żgħażagħ u li jiġu
megħjuna l-SMEs

[2012/2546(RSP)]

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)
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