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Spjegazzjoni tal-proċeduri
 

Sakemm il-Parlament ma jiddisponix mod ieħor, it-testi eżaminati jgħaddu għall-votazzjoni fl-ordni li ġej:
 

À = Skadenzi    ´ = Skadenza jekk mitluba    6 = Test għadu mhux adottat, skadenzi eventwali

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 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 16.00 Interpellanzi maġġuri

58 À • Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015

[2017/2011(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

63 • Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali

Rapport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-21 ta' April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali f'dak li għandu x'jaqsam
mal-prevenzjoni u r-rimedju għal danni ambjentali (l-"ELD")

[2016/2251(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

71 À - L-elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew

[2017/2901(RSO)]

63 - Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali

Rapport: Laura Ferrara (A8-0297/2017)

[2016/2251(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

10 À«««I - Qafas għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata

Rapport: Paul Tang (A8-0387/2016)

[COM(2015)0472 - C8-0288/2015 - 2015/0226(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

11 À«««I - Rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti ta' investiment

Rapport: Othmar Karas (A8-0388/2016)

[COM(2015)0473 - C8-0289/2015 - 2015/0225(COD)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



 

15.00 - 16.00
 

Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura)
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77 «««I - Ir-rispett għall-ħajja privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u t-
tħassir tad-Direttiva 2002/58/KE (Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

Rapport: Marju Lauristin (A8-0324/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rispett għall-ħajja
privata u l-protezzjoni ta' data personali f'komunikazzjoni elettronika u t-tħassir tad-Direttiva 2002/58/KE
(Regolament dwar il-Privatezza u l-Komunikazzjoni Elettronika)

[COM(2017)0010 - C8-0009/2017 - 2017/0003(COD)]

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

Deċiżjoni tal-Kumitat għal dħul f'negozjati - Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura

67 À - Il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017,
B8-0581/2017, B8-0582/2017

[2017/2897(RSP)]

52 À - Il-politiki ekonomiċi taż-żona tal-euro

Rapport: Gunnar Hökmark (A8-0310/2017)

[2017/2114(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

56 À - Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali mal-Awstralja

Rapport: Daniel Caspary (A8-0311/2017)

[2017/2192(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

57 À - Il-mandat ta' negozjar għal negozjati kummerċjali ma' New Zealand

Rapport: Daniel Caspary (A8-0312/2017)

[2017/2193(INI)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

58 À - Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2015

Rapport: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

[2017/2011(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Legali

76 • O-000074/2017

B8-0603/2017
[2017/2867(RSP)]
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