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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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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

29 À • Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016

Rapport: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Rapport dwar ir-Rapport Annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew għall-2016

[2017/2124(INI)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Fil-preżenza ta' Mario Draghi, President tal-BĊE

65 • Il-manipulazzjoni tar-riċerka xjentifika mill-kumpaniji multinazzjonali wara t-
testijiet tal-emissjonijiet fuq ix-xadini u l-bnedmin mill-industrija awtomobilistika
Ġermaniża

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2565(RSP)]

17 À«««I • L-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi

Rapport: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0172/2017)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
indirizzar tal-imblukkar ġeografiku u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-
nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbiliment tal-konsumaturi fi ħdan
is-suq intern u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE

[2016/0152(COD)]

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

41 • Deċiżjoni adottata dwar il-pakkett "Tassazzjoni Ġusta" II u III

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2017/2857(RSP)]

16 À«««I • Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta'
karbonju

Rapport: Julie Girling (A8-0003/2017)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttiva 2003/87/KE għat-tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti
b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju

[2015/0148(COD)]

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

(Dibattitu: 13/02/2017, votazzjoni: 15/02/2017)
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40 À • L-aċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa

Rapport: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

Rapport dwar l-aċċellerazzjoni tal-innovazzjoni fil-qasam tal-enerġija nadifa

[2017/2084(INI)]

Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

58 À • Iż-żieda tas-Sri Lanka, Trinidad u Tobago u t-Tuneżija fil-lista tal-pajjiżi terzi
b'riskju kbir

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 105(3)

[2017/3020(DEA)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura)
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