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It-Tlieta 3 ta' Lulju 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
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08.30 - 12.20 Dibattiti

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet

15.00 - 20.00 Dibattiti

21.00 - 23.00 Dibattiti

12 • Analiżi tal-Presidenza Daniża

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2924(RSP)]

14 À • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (28-29 ta' Ġunju 2012)

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill Ewropew u mill-Kummissjoni

[2011/2923(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

170 • Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar it-twaqqif ta' Suq Soċjali
Ewropew

Artikolu 124 tar-Regoli ta' Proċedura

133 «««I - Assigurazzjoni u Riassigurazzjoni (Solvenza II)

Rapport: Sharon Bowles (A7-0198/2012)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2009/138/KE dwar il-bidu u l-eżerċizzju tan-negozju tal-Assigurazzjoni u tar-Riassigurazzjoni (Solvenza II)
f'dak li għandu x'jaqsam mad-dati tat-traspożizzjoni u l-applikazzjoni tagħha u d-data tal-abolizzjoni ta' ċerti
Direttivi

[2012/0110(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Artikolu 46(1) tar-Regoli ta' Proċedura

105 « - L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea

Rapport: Maurice Ponga (A7-0169/2012)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li timmodifika d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE
dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji lil hinn mill-baħar mal-Komunità Ewropea

[2012/0024(CNS)]

Kumitat għall-Iżvilupp

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

Rapport: François Alfonsi (A7-0219/2012)

[2011/2179(INI)]

Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali



 

15.00 - 20.00     
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104 À«««II - Żona ferrovjarja unika Ewropea

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

[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)

[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)

[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)

[2011/2297(INI)]

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

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

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

[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)

[2011/2288(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

90 À - Aspetti kummerċjali tas-Sħubija tal-Lvant

Rapport: Miloslav Ransdorf (A7-0183/2012)

[2011/2306(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

111 ««« • Il-Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-UE u l-Istati
Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-
Messiku, il-Marokk, New Zealand, Singapor, l-Isvizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

Rakkomandazzjoni: David Martin (A7-0204/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim
Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati
Membri tagħha, l-Awstralja, il-Kanada, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, l-Istati Uniti
tal-Messiku, ir-Renju tal-Marokk, New Zealand, ir-Repubblika ta’ Singapor, il-
Konfederazzjoni Svizzera u l-Istati Uniti tal-Amerika

[12195/2011 - C7-0027/2012 - 2011/0167(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali



 

21.00 - 23.00     
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41 À • Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu

Rapport: Giovanni La Via (A7-0215/2012)

Rapport dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta’ Baġit 2013

[2012/2016(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

156 • Il-ftehim bejn l-UE u l-Iżrael dwar il-Valutazzjoni tal-Konformità u l-Aċċettazzjoni
ta' Prodotti Industrijali

Mistoqsija orali

Vital Moreira, Elmar Brok (O-000129/2012 - B7-0119/2012)
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Kummissjoni
Ftehim KE/Iżrael - Valutazzjoni ta' Konformità u Aċċettazzjoni (CAA) tal-Prodotti Industrijali; Protokoll
Adizzjonali għall-Ftehim Ewro-Mediterranju

[2012/2693(RSP)]

87 À • L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi

Rapport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-Aċċess għas-Servizzi Bankarji
Bażiċi

[C(2011)4977 - 2012/2055(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

130 À«««I • Pagamenti diretti lill-bdiewa

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0163/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 dwar l-applikazzjoni ta' pagamenti diretti lill-
bdiewa fir-rigward tas-sena 2013

[COM(2011)0630 - C7-0337/2011 - 2011/0286(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

101 «««I • Regoli komuni għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa

Rapport: Paolo De Castro (A7-0158/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 li jistabbilixxi regoli komuni
għal skemi ta' appoġġ dirett għall-bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li
jistabbilixxi ċerti skemi ta' appoġġ għall-bdiewa

[COM(2010)0539 - C7-0294/2010 - 2010/0267(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali



 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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100 «««I • Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp
Rurali

Rapport: Paolo De Castro (A7-0161/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar appoġġ għall-iżvilupp
rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

[COM(2010)0537 - C7-0295/2010 - 2010/0266(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

98 «««I • Organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti
prodotti agrikoli

Rapport: Paolo De Castro (A7-0322/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta’ swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet
speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika)

[COM(2010)0799 - C7-0008/2011 - 2010/0385(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

99 «««I • Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni

Rapport: Giovanni La Via (A7-0209/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 dwar il-finanzjament tal-
Politika Agrikola Komuni u li jirrevoka r-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 165/94
u (KE) Nru 78/2008

[COM(2010)0745 - C7-0429/2010 - 2010/0365(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

89 «««I • Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi

Rapport: Martin Häusling (A7-0215/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika
u t-tikkettar ta' prodotti organiċi

[COM(2010)0759 - C7-0001/2011 - 2010/0364(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

137 «««I • Is-sistema ta' finanzjament tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija

Rapport: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0204/2011)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 485/2008 dwar l-iskrutinju mill-Istati
Membri fuq transazzjonijiet li jiffurmaw parti mis-sistema ta’ finanzjament tal-Fond
Agrikolu Ewropew ta’ Garanzija

[COM(2010)0761 - C7-0002/2011 - 2010/0366(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali


	It-Tlieta 3 ta' Lulju 2012
	08.30 - 12.20     
	12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet
	15.00 - 20.00     
	21.00 - 23.00     
	Dibattitu konġunt - Allinjament mat-Trattat ta' Lisbona



