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L-Erbgħa 4 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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09.00 - 12.20     DIBATTITI TA' PRIJORITÀ

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet
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09.00 - 12.20 DIBATTITI TA' PRIJORITÀ

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet

15.00 - 21.00 Dibattiti

13 • Il-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Ċiprijotta tal-Kunsill

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2011/2925(RSP)]

152 À • Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2012/2688(RSP)]

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

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

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

100 «««I - Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

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

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

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

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
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89 «««I - Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi

Rapport: Martin Häusling (A7-0215/2011)

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

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

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

47 ««« - Ftehim UE-Russja fir-rigward taż-żamma ta' impenji dwar il-kummerċ fis-servizzi

Rakkomandazzjoni: Gianluca Susta (A7-0176/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta'
Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa rigward iż-żamma ta' impenji
dwar il-kummerċ fis-servizzi inklużi fil-Ftehim attwali ta' Sħubija u Kooperazzjoni bejn l-UE u r-Russja

[16815/2011 - C7-0522/2011 - 2011/0328(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

42 ««« - Ftehim UE-Russja dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur

Rakkomandazzjoni: Paweł Zalewski (A7-0175/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Gvern tal-Federazzjoni Russa dwar il-kummerċ ta' partijiet u komponenti ta' vetturi bil-mutur
bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa

[16806/2011 - C7-0517/2011 - 2011/0324(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

46 ««« - Ftehim UE-Russja dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda mill-Federazzjoni Russa ta' dazji tal-
esportazzjoni fuq il-materja prima

Rakkomandazzjoni: Inese Vaidere (A7-0178/2012)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta'
Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni Russa dwar l-introduzzjoni jew iż-żieda ta' dazji
tal-esportazzjoni fuq materja prima

[16827/2011 - C7-0520/2011 - 2011/0332(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura

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)

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

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

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

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

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali



 

15.00 - 21.00     
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41 À - Baġit 2013 - Mandat għat-Trilogu

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

[2012/2016(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

73 À - L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għall-Protezzjoni u l-Benessri tal-Annimali

Rapport: Marit Paulsen (A7-0216/2012)

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

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

123 - L-istabbiliment ta' qafas legali tal-UE għall-protezzjoni tal-annimali domestiċi u l-annimali li jiġru fit-
toroq

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B7-0341/2012

[2012/2670(RSP)]

Artikolu 202(2) tar-Regoli ta' Proċedura

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

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0407/2012, B7-0408/2012, B7-0409/2012, B7-0410/2012

[2011/2923(RSP)]

87 À - L-aċċess għal Servizzi Bankarji Bażiċi

Rapport: Jürgen Klute (A7-0197/2012)

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

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

152 À - Preparazzjoni tal-Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni 2013

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0345/2012, B7-0346/2012, B7-0347/2012, B7-0348/2012, B7-0349/2012, B7-0350/2012

[2012/2688(RSP)]

66 «««I • Għajnuna finanzjarja fil-qasam tan-netwerks trans-Ewropej tat-trasport u tal-
enerġija

Rapport: Göran Färm (A7-0150/2012)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda
d-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE li tistabilixxi Programm Kwadru għall-Kompetittività u l-
Innovazzjoni (2007 sa 2013) u r-Regolament (KE) Nru 680/2007 li jistabilixxi r-regoli
ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja Komunitarja fil-qasam tan-netwerks trans-
Ewropej tat-trasport u tal-enerġija

[COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD)]

Kumitat għall-Baġits

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

162 • Ksur tar-regoli Schengen

Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

[2012/2700(RSP)]



Dibattitu konġunt - L-Istatut tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
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122 «««I • Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea

Rapport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea

[01923/2011 - C7-0091/2011 - 2011/0902(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

135 «««I • Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Rapport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li
jemenda il-Protokoll dwar l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-
Anness I tiegħu

[02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901A(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

166 • Is-sitwazzjoni fil-Ġeorġja

Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2012/2707(RSP)]

167 • Is-sitwazzjoni fis-Sirja

Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2012/2708(RSP)]

168 • Is-sitwazzjoni fl-Eġittu

Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni
għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

[2012/2709(RSP)]
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