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Il-Ħamis 5 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



Il-Ħamis 5 ta' Lulju 2012

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet
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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjonijiet

15.00 - 16.00 Dibattiti

16.00 - 17.00 Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)

155 • L-eżitu tas-Summit ta' Rio+20 (20-22 ta' Ġunju 2012)

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2012/2692(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali fil-ġejjieni

160 • It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni
CITES

Mistoqsija orali

Gabriel Mato Adrover (O-000127/2012 - B7-0120/2012)
Kumitat għas-Sajd
Kummissjoni
It-theddida tal-kiri għar-responsabilitajiet tal-istat tal-bandiera skont il-Konvenzjoni CITES

[2012/2699(RSP)]

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

Rapport: Alexandra Thein (A7-0185/2012)

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

Kumitat għall-Affarijiet Legali

122 «««I - Imħallfin ad interim tat-tribunal għas-servizz pubbliku tal-Unjoni Ewropea

Rapport: Alexandra Thein (A7-0184/2012)

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

Kumitat għall-Affarijiet Legali

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

Rapport: Göran Färm (A7-0150/2012)

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

Kumitat għall-Baġits

157 À - Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 3/2012: il-bilanċ favorevoli mis-sena finanzjarja 2011

Rapport: Francesca Balzani (A7-0206/2012)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2012 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2012, Taqsima III – Il-Kummissjoni

[11113/2012 - C7-0147/2012 - 2012/2071(BUD)]

Kumitat għall-Baġits



 

15.00 - 16.00     
 

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u

tal-Istat tad-dritt - Ħin: mhux iktar minn siegħa (Artikolu 122 tar-Regoli ta'

Proċedura)

 

16.00 - 17.00     Votazzjonijiet (fi tmiem id-dibattiti preċedenti)
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158 À - Il-politika tal-UE dwar ix-Xatt tal-Punent u Ġerusalemm tal-Lvant

Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

B7-0296/2012, RC B7-0373/2012, B7-0373/2012, B7-0374/2012, B7-0375/2012, B7-0376/2012,
B7-0377/2012

[2012/2694(RSP)]

Dibattitu: 12/06/2012

163 À • Il-vjolenza kontra l-leżbjani u d-drittijiet tal-persuni LGBT fl-Afrika

RC B7-0389/2012, B7-0389/2012, B7-0391/2012, B7-0392/2012, B7-0397/2012,
B7-0400/2012, B7-0401/2012

[2012/2701(RSP)]

164 À • Il-libertà tal-espressjoni fil-Bjelorussja, b'mod partikolari l-każ ta' Andrzej
Poczobut

RC B7-0393/2012, B7-0393/2012, B7-0394/2012, B7-0402/2012, B7-0403/2012,
B7-0404/2012, B7-0405/2012

[2012/2702(RSP)]

171 À • L-iskandlu tal-abort sfurzat fiċ-Ċina

RC B7-0388/2012, B7-0388/2012, B7-0390/2012, B7-0395/2012, B7-0396/2012,
B7-0398/2012, B7-0399/2012

[2012/2712(RSP)]

9 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-
demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)
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