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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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08.30 - 11.20 Dibattiti

11.30 - 13.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet

75 • Id-distribuzzjoni ta' ikel lill-persuni l-aktar fil-bżonn fl-Unjoni

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2012/2565(RSP)]

41 À • Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2010

Rapport: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

Rapport dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2010

[2011/2186(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

Fil-preżenza ta' Werner Hoyer, President tal-BEI

27 À • Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE - Inżarmaw l-ostakoli għad-drittijiet taċ-
ċittadini tal-UE

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Kumitat għall-Petizzjonijiet

23 ««« - Grupp Internazzjonali ta' Studju fuq il-Gomma

Rakkomandazzjoni: Vital Moreira (A7-0060/2012)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni mill-Unjoni Ewropea
tal-Kostituzzjoni u r-Regoli ta' Proċedura emendati tal-Grupp Internazzjonali ta' Studju fuq il-Gomma

[13123/2011 - C7-0332/2011 - 2011/0116(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

43 - Drittijiet ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru

Rapport: Keith Taylor (A7-0053/2012)

Rapport dwar il-funzjonamet u l-applikazzjoni tad-drittijiet stabbiliti ta' persuni li jivvjaġġaw bl-ajru

[COM(2011)0174 - 2011/2150(INI)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

83 - Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0070/2012)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris

[2011/2064(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali
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82 - Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0073/2012)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris

[2011/2097(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

81 - Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0074/2012)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris

[2011/2098(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

84 - Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris

Rapport: Bernhard Rapkay (A7-0075/2012)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Luigi de Magistris

[2011/2189(IMM)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

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

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

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

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

51 À«««II - Kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta' oġġetti b'użu doppju

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Vital Moreira (A7-0078/2012)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’
regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 428/2009 li
jistabbilixxi reġim Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-tranżitu
ta' oġġetti b'użu doppju

[18144/1/2011 - C7-0070/2012 - 2010/0262(COD)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

45 À«««I - Derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

Rapport: Werner Langen (A7-0223/2011)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC,
kontropartijiet ċentrali u repożitorji tat-tranżazzjonijiet

[COM(2010)0484 - C7-0265/2010 - 2010/0250(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Dibattitu: 04/07/2011

42 À«««I - Il-ħtiġiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-esposizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jiġu
minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi)

Rapport: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0042/2012)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2004/40/KE fuq il-ħtiġijiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-esposizzjoni ta’ ħaddiema għal
riskji li jiġu minn aġenti fiżiċi (kampi elettromanjetiċi) (It-18-il Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu
16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE)

[COM(2012)0015 - C7-0020/2012 - 2012/0003(COD)]

Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
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34 À« - Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tad-dazji tas-sisa

Rapport: David Casa (A7-0044/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar Kooperazzjoni Amministrattiva fil-qasam tad-
dazji tas-sisa

[COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

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

Rapport: Derek Vaughan (A7-0062/2012)

[2012/2006(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

58 À - Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni
EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Kostruzzjoni ta' bini minn Spanja

Rapport: Barbara Matera (A7-0066/2012)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, f'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-
dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/006 ES/Kostruzzjoni ta'
binjiet tal-Comunidad Valenciana minn Spanja)

[COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

38 À - Emenda tar-Regoli ta' Proċedura meta jitqies l-iżvilupp tar-relazzjonijiet tal-Parlament Ewropew
mal-istituzzjonijiet  li jirrappreżentaw lill-gvernijiet nazzjonali

Rapport: Alain Lamassoure (A7-0039/2012)

Rapport dwar l-emenda tar-Regoli ta’ Proċedura meta jitqies l-iżvilupp tar-relazzjonijiet tal-Parlament
Ewropew mal-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw lill-gvernijiet nazzjonali wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’
Lisbona

[2011/2266(REG)]

Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

80 À - Sitwazzjoni fil-Bjelorussja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

RC B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012,
B7-0183/2012

[2012/2581(RSP)]

Dibattitu: 14/03/2012

79 À - Ħatriet fil-Kumitat Speċjali dwar il-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u r-Riċiklaġġ tal-Flus

[2012/2585(RSO)]

7 À - Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija

Rapport: Alexander Graf Lambsdorff (A7-0061/2012)

Rapport bi proposta għal rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill dwar il-modalitajiet għall-
istabbiliment possibbli ta' Dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija (EED)

[2011/2245(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

10 À - Rapport dwar it-tkabbir għas-Serbja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0188/2012

[2011/2886(RSP)]
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9 À - Rapport dwar it-tkabbir għall-Kosovo

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0187/2012

[2011/2885(RSP)]

8 À - Rapport dwar it-tkabbir għat-Turkija

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0189/2012

[2011/2889(RSP)]

60 À - Rapport dwar it-tkabbir għall-Montenegro

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0190/2012

[2011/2890(RSP)]

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

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

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

Kumitat għall-Affarijiet Legali

41 À - Il-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2010

Rapport: Iliana Ivanova (A7-0058/2012)

[2011/2186(INI)]

Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

27 À - Rapport tal-2010 dwar iċ-Ċittadinanza tal-UE

Rapport: Adina-Ioana Vălean (A7-0047/2012)

[COM(2010)0603 - 2011/2182(INI)]

Kumitat għall-Petizzjonijiet
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