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L-Erbgħa 15 ta' Frar 2012



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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09.00 - 12.20     DIBATTITI TA' PRIJORITÀ

 
Dibattitu konġunt - L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u l-impjiegi

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
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09.00 - 12.20 DIBATTITI TA' PRIJORITÀ

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet

15.00 - 20.00 Dibattiti

21.00 - 23.00 Dibattiti

50 • Tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (1-2 ta' Marzu 2012)

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2918(RSP)]

66 À • Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012

Rapport: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

Rapport dwar aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

67 À • Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012

Rapport: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

Rapport dwar il-kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

78 « • Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

Rapport: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politiki
tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
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54 ««« - L-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera u l-acquis ta' Schengen

Rakkomandazzjoni: Timothy Kirkhope (A7-0013/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta’ Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni,
tal-Arranġament bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda, il-Prinċipat
tal-Liechtenstein, ir-Renju tan-Norveġja u l-Konfederazzjoni Svizzera dwar il-parteċipazzjoni
ta’ dawk l-Istati fix-xogħol tal-kumitati li jassistu lill-
Kummissjoni Ewropea fl-eżerċizzju tal-poteri eżekuttivi tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni,
l-applikazzjoni u l-iżvilupp tal-acquis ta’ Schengen

[07763/2010 - C7-0272/2011 - 2009/0168(NLE)]

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

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

78 « - Il-linji gwida għall-politiki tal-Istati Membri dwar l-impjiegi

Rapport: Pervenche Berès (A7-0011/2012)

[COM(2011)0813 - C7-0500/2011 - 2011/0390(CNS)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

124 À«««II - Tqassim tal-ikel lill-ifqar nies fil-Komunità

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Czesław Adam Siekierski (A7-0032/2012)

[18733/1/2011 - C7-0022/2012 - 2008/0183(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

69 À«««II - Il-politika tal-ispettru tar-radju

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Gunnar Hökmark (A7-0019/2012)

[16226/1/2011 - C7-0012/2012 - 2010/0252(COD)]

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

56 À«««I - Ir-relazzjonijiet kuntrattwali fis-settur tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib

Rapport: James Nicholson (A7-0262/2011)

[COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

65 À - Emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva proprja

Rapport: Stanimir Ilchev (A7-0399/2011)

Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 48(2) tar-Regolament tal-Parlament dwar ir-rapporti fuq inizjattiva
proprja

[2011/2168(REG)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

111 À - Fattibbiltà tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabbiltà

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0016/2012

[2011/2959(RSP)]

66 À - Aspetti soċjali u tal-impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2012

Rapport: Marije Cornelissen (A7-0021/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2320(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
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67 À - Kontribut għall-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir għall-2012

Rapport: Jean-Paul Gauzès (A7-0018/2012)

[COM(2011)0815 - 2011/2319(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

120 • Il-kriżi ekonomika, it-tkabbir u l-impjiegi

Diskors mis-Senatur Prof. Mario Monti, President tal-Kunsill tal-Ministri tar-
Repubblika Taljana

[2012/2538(RSP)]

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

126 À • Is-sitwazzjoni fis-Sirja

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

[2012/2543(RSP)]

107 À • Id-19-il sessjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem f'Ġinevra

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

[2012/2530(RSP)]

85 À • Linji gwida għall-baġit 2013 - taqsimiet oħra apparti t-taqsima tal-Kummissjoni

Rapport: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

Rapport dwar il-linji gwida għall-proċedura baġitarja 2013 Taqsima I – Il-Parlament
Ewropew, Taqsima II – Il-Kunsill, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja, Taqsima V – Il-
Qorti tal-Awdituri, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, Taqsima VII – Il-
Kumitat tar-Reġjuni, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew, Taqsima IX – Il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, Taqsima X -  Servizz Ewropew għall-
Azzjoni Esterna

[2012/2001(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

76 À • L-aċċess tal-għomja għall-kotba

Mistoqsija orali

Erminia Mazzoni (O-000006/2012 - B7-0030/2012)
Kumitat għall-Petizzjonijiet
Kummissjoni
L-aċċess ta' persuni għomja għall-kotba

[2011/2894(RSP)]

106 À«««I • Skemi ta' Garanzija tad-Depożiti

Rapport: Peter Simon (A7-0225/2011)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Skemi
ta' Garanzija tad-Depożiti (tfassil mill-ġdid)

[COM(2010)0368 - C7-0177/2010 - 2010/0207(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
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117 • Pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data

Mistoqsijiet orali

Sophia in 't Veld, Sylvie Goulard, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Sarah Ludford, Theodoros Skylakakis,
Ramon Tremosa i Balcells, Philippe De Backer, Jens Rohde, Stanimir Ilchev, Giommaria Uggias
(O-000315/2011 - B7-0025/2012)
Grupp ta' l-Alleanza tal-Liberali u d-Demokratiċi għall-Ewropa
Kummissjoni
Impatt extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-protezzjoni tad-data fl-UE

Cornelia Ernst, Miguel Portas, Marisa Matias (O-000318/2011 - B7-0026/2012)
Grupp Konfederali tax-Xellug Magħqud Ewropew - Xellug Aħdar Nordiku
Kummissjoni
Impatt extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-protezzjoni tad-data fl-UE

Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini (O-000326/2011 -
B7-0028/2012)
Grupp tal-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea
Kummissjoni
L-impatt extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data

Simon Busuttil, Manfred Weber, Jean-Paul Gauzès (O-000022/2012 - B7-0035/2012)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kummissjoni
L-impatt extraterritorjali tal-leġislazzjoni ta' pajjiżi terzi u l-liġijiet tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data

[2011/2941(RSP)]


	L-Erbgħa 15 ta' Frar 2012
	09.00 - 12.20     DIBATTITI TA' PRIJORITÀ
	Dibattitu konġunt - L-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir u l-impjiegi

	12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
	15.00 - 20.00     
	21.00 - 23.00     


