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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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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

104 À«««II • Żona ferrovjarja unika Ewropea

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Debora Serracchiani (A7-0196/2012)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb
tal-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi żona
ferrovjarja unika Ewropea (Riformulazzjoni)

[2010/0253(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

93 À«««I • Apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq

Rapport: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0195/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport
bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill

[2011/0196(COD)]

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

132 À«««I • L-infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Rapport: Jürgen Creutzmann (A7-0046/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
infurzar doganali tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

[2011/0137(COD)]

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

18 À • L-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma

Rapport: Richard Seeber (A7-0192/2012)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-ilma, qabel l-adozzjoni
ta' approċċ globali neċessarju għall-isfidi Ewropej rigward l-ilma

[2011/2297(INI)]

Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura)
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73 À • L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali

Rapport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

Rapport dwar l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-
Annimali 2012-2015

[COM(2012)0006 - 2012/2043(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

97 À • eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini

Rapport: Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová (A7-0205/2012)

Rapport dwar l-eCall: servizz ġdid "112" għaċ-ċittadini

[2012/2056(INI)]

Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura

62 À • L-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa

Rapport: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0190/2012)

Rapport dwar l-attrazzjoni tal-investiment fl-Ewropa

[2011/2288(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

90 À • Aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant

Rapport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

Rapport dwar l-aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant

[2011/2306(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

59 • Evoluzzjoni tal-Istrateġiji Makroreġjonali tal-UE: Prassi Attwali u Prospettivi
Futuri, b'mod partikolari fil-Mediterran

Rapport: François Alfonsi (A7-0219/2012)

Rapport dwar l-evoluzzjoni tal-istrateġiji makroreġjonali tal-UE: Prassi attwali u
prospettivi futuri, b’mod partikolari fil-Mediterran

[2011/2179(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali
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