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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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Dibattitu konġunt - Ugwaljanza bejn is-sessi

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

120 • Sena wara Fukushima - tagħlimiet misluta

Dikjarazzjoni mill-President tal-Parlament

[2012/2576(RSP)]

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

31 À • L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011

Rapport: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011

[SEC(2011)0193 - 2011/2244(INI)]

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

47 À • Nisa fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet Politiċi

Rapport: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

Rapport dwar in-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi – kwalità u ugwaljanza

[2011/2295(INI)]

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

63 À«««I • Is-suċċessjonijiet u ċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni

Rapport: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet u l-
istrumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-
Suċċessjoni

[2009/0157(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

119 À • Taħriġ ġudizzjarju

Mistoqsija orali

Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Kumitat għall-Affarijiet Legali
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Kummissjoni
Taħriġ ġudizzjarju

[2012/2575(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa



 

Preżentazzjonijiet qosra tar-rapporti li ġejjin:
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2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)

73 À • L-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-
impjegati

Rapport: Sven Giegold (A7-0432/2011)

Rapport dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-
involviment tal-impjegati

[COM(2010)0481 - 2011/2116(INI)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

54 À • Proċess ta' Bolonja

Rapport: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

Rapport dwar il-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni tal-
Proċess ta' Bolonja

[2011/2180(INI)]

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
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