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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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15.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

10 À • Rapport dwar it-tkabbir għas-Serbja

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2886(RSP)]

9 À • Rapport dwar it-tkabbir għall-Kosovo

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2885(RSP)]

8 À • Rapport dwar it-tkabbir għat-Turkija

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2889(RSP)]

60 À • Rapport dwar it-tkabbir għall-Montenegro

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2890(RSP)]

76 À«««II • Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Rui Tavares (A7-0063/2012)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni
Nru 573/2007/KE li tistabbilixxi l-Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perijodu mill-2008
sal-2013 bħala parti mill-Programm ġenerali "Solidarjetà u Ġestjoni tal-Flussi ta'
Migrazzjoni"

[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]

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

35 À • Stimi tal-introjtu u n-nefqa għall-2013 - Taqsima I - Il-Parlament

Rapport: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja
2013

[2012/2006(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

67 À • Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej

Rapport: Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)

Rapport dwar Qafas ta' Governanza Korporattiva għall-kumpaniji Ewropej

[COM(2011)0164 - 2011/2181(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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