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AĠENDA

Il-Ħamis 16 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



Il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 
Dibattitu konġunt - Ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji 

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

1 1Il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet

15.00 - 16.00 Dibattiti

16.00 - 17.00 Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)

129 • Green Paper dwar id-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi
terzi li jgħixu fl-UE

Mistoqsija orali

Juan Fernando López Aguilar (O-000015/2012 - B7-0031/2012)
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Green Paper dwar id-dritt għal riunifikazzjoni tal-familja ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li jgħixu fl-UE
(Direttiva 2003/86/KE)

[2012/2547(RSP)]

127 ««« • Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-
Mediterranji

Rakkomandazzjoni: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

128 À • Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-
Mediterranji

Mistoqsija orali

Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira (O-000024/2012 - B7-0036/2012)
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Kummissjoni
Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli
preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

[2012/2519(RSP)]

95 À • Il-futur tal-GMES

Mistoqsija orali

Norbert Glante (O-000325/2011 - B7-0027/2012)
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
Kummissjoni
Il-futur tal-GMES

[2012/2509(RSP)]



12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet

2 2Il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

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

Rapport: Peter Simon (A7-0225/2011)

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

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Rapport: Derek Vaughan (A7-0030/2012)

[2012/2001(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

79 À - Is-sitwazzjoni attwali rigward il-pjan multiannwali propost għall-istokk tal-Punent ta' sawrell tal-
Atlantiku

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0064/2012

[2011/2937(RSP)]

119 À - Kontribut tal-politika komuni tas-sajd għall-produzzjoni ta' beni pubbliċi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0065/2012, B7-0066/2012, B7-0067/2012, RC B7-0579/2011, B7-0579/2011, B7-0581/2011,
B7-0584/2011

[2011/2899(RSP)]

103 À - Żviluppi politiċi reċenti fl-Ungerija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0050/2012, B7-0053/2012, B7-0095/2012

[2012/2511(RSP)]

Dibattitu: 18/01/2012

102 À - Is-sitwazzjoni fir-Russja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B7-0052/2012, B7-0052/2012, B7-0056/2012, B7-0057/2012, B7-0058/2012, B7-0059/2012,
B7-0060/2012

[2012/2505(RSP)]

Dibattitu: 01/02/2012

101 À - Ftehim bejn l-UE u l-Marokk dwar miżuri reċiproċi ta' liberalizzazzjoni fuq il-prodotti agrikoli u l-
prodotti tas-sajd

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B7-0047/2012, B7-0047/2012, RC B7-0048/2012, B7-0048/2012, B7-0049/2012, B7-0051/2012,
B7-0054/2012, B7-0055/2012

[2012/2522(RSP)]

37 ««« - Ftehim UE-Marokk dwar il-liberalizzazzjoni reċiproka fir-rigward tal-prodotti agrikoli u l-prodotti
tas-sajd

Rakkomandazzjoni: José Bové (A7-0023/2012)

[15975/2010 - C7-0432/2010 - 2010/0248(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali



 

15.00 - 16.00     
 

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u

tal-istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (Artikolu 122 tar-Regoli ta'

Proċedura)

3 3Il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

126 À - Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B7-0068/2012, B7-0068/2012, B7-0069/2012, B7-0070/2012, B7-0072/2012, B7-0073/2012,
B7-0074/2012

[2012/2543(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0071/2012

[2012/2530(RSP)]

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0062/2012

[2011/2894(RSP)]

128 À - Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0061/2012

[2012/2519(RSP)]

127 ««« - Konvenzjoni reġjonali dwar ir-regoli preferenzjali tal-oriġini pan-Ewro-Mediterranji

Rakkomandazzjoni: Emilio Menéndez del Valle (A7-0026/2012)

[11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

95 À - Il-futur tal-GMES

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0063/2012

[2012/2509(RSP)]

121 À • Il-piena tal-mewt fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Dzmitry
Kanavalau u Uladzislau Kavalyou

RC B7-0075/2012, B7-0075/2012, B7-0076/2012, B7-0078/2012, B7-0080/2012,
B7-0081/2012, B7-0083/2012

[2012/2539(RSP)]

122 À • L-Eġittu: żviluppi riċenti

B7-0077/2012, RC B7-0079/2012, B7-0079/2012, B7-0082/2012, B7-0084/2012,
B7-0085/2012, B7-0086/2012, B7-0087/2012

[2012/2541(RSP)]



 

16.00 - 17.00     Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)

4 4Il-Ħamis 16 ta' Frar 2012

481.354/OJ 481.354/OJ

123 À • Il-piena tal-mewt fil-Ġappun

B7-0088/2012, RC B7-0089/2012, B7-0089/2012, B7-0090/2012, B7-0091/2012,
B7-0092/2012, B7-0093/2012

[2012/2542(RSP)]

9 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-
demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)
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