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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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15.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

41 • Is-sitwazzjoni umanitarja fis-Sirja, b'mod partikolari f'Ghuta

Dikjarazzjoni tal-President

[2018/2602(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

35 • Laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew tat-23 ta' Frar 2018

[2018/2575(RSP)]

33 À • Deċiżjoni tal-Kummissjoni biex jiġi attivat l-Artikolu 7(1) tat-TUE minħabba s-
sitwazzjoni fil-Polonja

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2541(RSP)]

Ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

42 • Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU
fl-2018

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

[2018/2603(RSP)]

28 À«««I • Id-definizzjoni, il-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta'
xorb spirituż fil-preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni
ta' indikazzjonijiet ġeografiċi ta' xorb spirituż

Rapport: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Rapport dwar il-proposta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, il-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' xorb spirituż, l-użu tal-ismijiet ta' xorb spirituż fil-
preżentazzjoni u t-tikkettar ta' oġġetti tal-ikel oħra u l-protezzjoni ta' indikazzjonijiet
ġeografiċi ta' xorb spirituż

[COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD)]

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

11 À • Is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016

Rapport: Frank Engel (A8-0025/2018)

Rapport dwar is-Sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-UE fl-2016

[2017/2125(INI)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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30 • Ħidma u legat tat-Tribunal Kriminali Internazzjonali għall-ex Jugoslavja

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2530(RSP)]

44 • L-attivitajiet ta' lobbjar ipprojbiti tal-ex President tal-Kummissjoni s-Sur Barroso,
bħal-laqgħa mal-Kummissarju Katainen

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2018/2605(RSP)]

31 • It-tneħħija ta' diversi pajjiżi terzi mil-lista tal-UE ta' ġurisdizzjonijiet li ma
jikkooperawx għal finijiet ta' taxxa

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2018/2564(RSP)]

19 À • Prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

Rapport: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

Rapport dwar il-prospettivi u sfidi għas-settur tal-apikultura tal-UE

[2017/2115(INI)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

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