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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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Werrej
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It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019 1

17.00 - 23.00 1

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma 1

Kommemorazzjoni tat-30 anniversarju tar-rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru 1989 - Dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni 1

Dibattitu konġunt - Frodi tal-VAT u Fornituri tas-servizzi ta’ pagament 1

Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament  - Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 1

Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT  - Rapport:
Lídia Pereira (A9-0047/2019) 1

Dibattitu konġunt - Ħatriet ta' Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew 1

Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew  - Rapport: Irene Tinagli
(A9-0049/2019) 1

Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew  - Rapport: Irene Tinagli
(A9-0046/2019) 2

Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0 - Mistoqsija orali (O-000040/2019 -
B9-0060/2019) 2

Assistenza makrofinanzjarja lill-Ġordan  - Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 2

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura) 2

It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019 3

09.00 - 11.50 3

L-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 3

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 3

L-elezzjoni tal-Ombudsman 3

Assistenza makrofinanzjarja lill-Ġordan  - Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019) 3

Ftehim UE-Żvizzera dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali  - Rakkomandazzjoni: Roberta Metsola (A9-0043/2019) 3

Ftehim UE-Liechtenstein dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali  - Rakkomandazzjoni: Roberta Metsola (A9-0044/2019) 3

Protokoll għal mal-Ftehim UE-Żvizzera li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat
responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fil-Konfederazzjoni Żvizzera
rigward l-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi  - Rakkomandazzjoni: Jadwiga Wiśniewska
(A9-0025/2019) 4

L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa
waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra  - Rakkomandazzjoni: Bernd Lange (A9-0050/2019) 4

Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament  - Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019) 4

Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT  - Rapport: Lídia
Pereira (A9-0047/2019) 4

L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni
Extra-Ewropea")  - Rapport: Tomas Tobé (A9-0033/2019) 4

Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew  - Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019) 4

Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew  - Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019) 4

15.00 - 23.00 5

Il-kunflitti ta' interess u l-korruzzjoni li jaffettwaw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE fl-Istati
Membri - Mistoqsija orali (O-000041/2019 - B9-0061/2019) 5

L-istrateġija tal-UE dwar id-diżabilità wara l-2020 - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 5

Eżitu tal-COP25 - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 5

Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni 5
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Kundizzjonijiet ta' benessri tal-annimali matul it-trasport lejn pajjiżi terzi - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-
Kummissjoni 5

L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa - Mistoqsija orali (O-000042/2019 -
B9-0062/2019) 5

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019 6

09.00 - 11.50 6

Kommemorazzjoni tal-10 anniversarju tat-Trattat ta' Lisbona u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali
legalment vinkolanti 6

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2019 - Dikjarazzjonijiet tal-
Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni 6

12.00 - 12.30 6

Għoti tal-Premju Sakharov 6

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 6

Elezzjoni tal-Ombudsman 6

PAK: Id-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u l-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena
kalendarja 2020  - Rapport: Norbert Lins (A9-0042/2019) 6

Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll
ta' Implimentazzjoni tiegħu  - Rakkomandazzjoni: Carmen Avram (A9-0026/2019) 6

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb - Mozzjoni għal
riżoluzzjoni 6

Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2017 -
Proposta għal deċiżjoni 7

Diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi z-żoni mingħajr LGBTI -
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 7

Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0 - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 7

L-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia -
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 7

Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 7

L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 7

15.00 - 23.00 7

Kompatibbiltà bejn il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles attwali UE-Mercosur u l-proposta tal-Kummissjoni għal
Patt Ekoloġiku Ewropew - Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura) 7

Is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables) - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 7

Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati - Dikjarazzjoni tal-Viċi
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 7

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa - Dikjarazzjoni tal-Viċi President
tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 8

Trażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà 8

Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha - Dikjarazzjonijiet tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni 8

Il-Ħamis 19 ta' Diċembru 2019 9

10.00 - 11.50 9

Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu
144 tar-Regoli ta' Proċedura) 9

Ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertajiet reliġjużi, fil-Burkina Faso 9

L-Afganistan, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali ta' subien fil-Provinċja ta' Logar 9

Il-Liġi Russa dwar l-"Aġenti Barranin" 9
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12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot 9

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-
istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura) 9

Kommemorazzjoni tat-30 anniversarju tar-rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru 1989 - Mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni 9

Is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables) - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 9

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 9

Trażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni 10

15.00 - 16.00 10

Tħabbira tal-USTR tal-ftuħ ta' investigazzjoni, skont it-taqsima 301, rigward it-taxxa fuq is-servizzi diġitali -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni 10

Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura) 12

Skadenzi 14



It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019

 

 

17.00 - 23.00     

 
Dibattitu konġunt - Frodi tal-VAT u Fornituri tas-servizzi ta’ pagament

 
Tmiem tad-dibattitu konġunt
 
Dibattitu konġunt - Ħatriet ta' Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali

Ewropew

1 1It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019
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17.00 - 23.00 Dibattiti

1 • Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

63 À • Kommemorazzjoni tat-30 anniversarju tar-rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru 1989

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2989(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis

36 « • Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament

Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva
2006/112/KE rigward l-introduzzjoni ta' ċerti rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta'
pagament

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

35 « • Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-
frodi tal-VAT

Rapport: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE)
Nru 904/2010 dwar miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-
ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

34 • Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord
Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



 
Tmiem tad-dibattitu konġunt

2 2It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019
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33 • Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta' Membru tal-Bord
Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

19 À • Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0

Mistoqsija orali

Irene Tinagli (O-000040/2019 - B9-0060/2019)
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Kummissjoni
Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata – BEPS 2.0

[2019/2901(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

16 «««I • Assistenza makrofinanzjarja lill-Ġordan

Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward
aktar assistenza makrofinanzjarja lir-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

2 • Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)



It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

3 3It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019
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09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

46 À • L-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne
Caruana Galizia

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2954(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir l-Erbgħa

14 - L-elezzjoni tal-Ombudsman

[2019/2042(INS)]

L-ewwel votazzjoni

16 «««I - Assistenza makrofinanzjarja lill-Ġordan

Rapport: Luisa Regimenti (A9-0045/2019)

[COM(2019)0411 - C9-0116/2019 - 2019/0192(COD)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

17 ««« - Ftehim UE-Żvizzera dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali

Rakkomandazzjoni: Roberta Metsola (A9-0043/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abboz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni
tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill
2009/905/ĠAI dwar l-akkreditazzjoni ta' fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorju

[08730/2019 - C9-0018/2019 - 2019/0013(NLE)]

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

18 ««« - Ftehim UE-Liechtenstein dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali

Rakkomandazzjoni: Roberta Metsola (A9-0044/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni
Ewropea u l-Prinċipat tal-Liechtenstein dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-
Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-
terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni
tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib tal-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda
kontra t-terroriżmu u l-kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha, u tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill
2009/905/ĠAI dwar l-akkreditament tal-fornituri ta' servizzi forensiċi li jwettqu attivitajiet tal-laboratorji

[08732/2019 - C9-0019/2019 - 2019/0012(NLE)]

Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
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32 ««« - Protokoll għal mal-Ftehim UE-Żvizzera li jikkonċerna l-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-
Istat responsabbli biex jeżamina talba għall-ażil ippreżentata fi Stat Membru jew fil-Konfederazzjoni
Żvizzera rigward l-aċċess għall-Eurodac għall-finijiet ta' infurzar tal-liġi

Rakkomandazzjoni: Jadwiga Wiśniewska (A9-0025/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll bejn l-Unjoni
Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera u l-Prinċipat tal-Liechtenstein għall-Ftehim bejn il-Komunità
Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kriterji u l-mekkaniżmi biex jiġi stabbilit l-Istat responsabbli
għall-eżami ta' talba għall-ażil magħmula fi Stat Membru jew fl-Iżvizzera fir-rigward ta' aċċess fil-Eurodac
għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi

[15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE)]

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

22 ««« - L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn
naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

Rakkomandazzjoni: Bernd Lange (A9-0050/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim
Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

[09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE)]

Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

36 « - Rekwiżiti għall-fornituri tas-servizzi ta' pagament

Rapport: Lídia Pereira (A9-0048/2019)

[COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

35 « - Miżuri biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni amministrattiva għall-ġlieda kontra l-frodi tal-VAT

Rapport: Lídia Pereira (A9-0047/2019)

[COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

31 « - L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-
Assoċjazzjoni Extra-Ewropea")

Rapport: Tomas Tobé (A9-0033/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25
ta' Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji extra-Ewropej mal-Unjoni Ewropea
("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Extra-Ewropea")

[COM(2019)0359 - C9-0118/2019 - 2019/0162(CNS)]

Kumitat għall-Iżvilupp

34 - Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Irene Tinagli (A9-0049/2019)

[12451/2019 - C9-0149/2019 - 2019/0817(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

33 - Ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Rapport: Irene Tinagli (A9-0046/2019)

[13651/2019 - C9-0173/2019 - 2019/0818(NLE)]

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji



15.00 - 23.00     

5 5It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

53 • Il-kunflitti ta' interess u l-korruzzjoni li jaffettwaw il-protezzjoni tal-interessi
finanzjarji tal-UE fl-Istati Membri

Mistoqsija orali

Monika Hohlmeier (O-000041/2019 - B9-0061/2019)
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
Kummissjoni
Kunflitt ta' interess u korruzzjoni li jaffettwaw il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE fl-Istati
Membri

[2019/2963(RSP)]

55 À • L-istrateġija tal-UE dwar id-diżabilità wara l-2020

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2975(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali futura

66 • Eżitu tal-COP25

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2998(RSP)]

25 À • Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2803(RSP)]

38 • Kundizzjonijiet ta' benessri tal-annimali matul it-trasport lejn pajjiżi terzi

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2944(RSP)]

24 À • L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa

Mistoqsija orali

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, Joanna Kopcińska,
Kateřina Konečná (O-000042/2019 - B9-0062/2019)
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
Kummissjoni
Trasformazzjoni diġitali tas-saħħa u tal-kura

[2019/2804(RSP)]



L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

 

 

09.00 - 11.50     

 

12.00 - 12.30

 

12.30 - 14.30     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

6 6L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

09.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 12.30 (Għoti tal-Premju Sakharov)

12.30 - 14.30 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 23.00 Dibattiti

44 • Kommemorazzjoni tal-10 anniversarju tat-Trattat ta' Lisbona u tal-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali legalment vinkolanti

[2019/2951(RSP)]

Segwiti minn ċiklu wieħed ta' interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi

11 • Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-12 u t-13 ta' Diċembru 2019

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni

[2019/2723(RSP)]

45 • Għoti tal-Premju Sakharov

59 • Elezzjoni tal-Ombudsman

Eventwalment, it-tieni u t-tielet ċiklu ta' votazzjonijiet

30 «««I - PAK: Id-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u l-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward
tas-sena kalendarja 2020

Rapport: Norbert Lins (A9-0042/2019)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament
(UE) Nru 1306/2013 fir-rigward tad-dixxiplina finanzjarja mis-sena finanzjarja 2021 u r-Regolament (UE)
Nru 1307/2013 fir-rigward tal-flessibbiltà bejn il-pilastri fir-rigward tas-sena kalendarja 2020

[COM(2019)0580 - C9-0163/2019 - 2019/0253(COD)]

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

10 ««« - Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-
Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu

Rakkomandazzjoni: Carmen Avram (A9-0026/2019)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar
is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni ta'
dan il-Ftehim ta' Sħubija

[08974/2019 - C9-0106/2019 - 2019/0076(NLE)]

Kumitat għas-Sajd

48 À - Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb

Mozzjoni għal riżoluzzjoni

B9-0230/2019

[2019/2925(RSP)]



 

15.00 - 23.00     

7 7L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

21 - Għeluq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja
2017

Proposta għal deċiżjoni

B9-0235/2019

[2019/2909(RSP)]

40 À - Diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi z-żoni mingħajr
LGBTI

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0234/2019

[2019/2933(RSP)]

(Dibattitu: 26/11/2019)

19 À - Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0238/2019

[2019/2901(RSP)]

46 À - L-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0240/2019

[2019/2954(RSP)]

25 À - Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0233/2019

[2019/2803(RSP)]

24 À - L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0239/2019

[2019/2804(RSP)]

56 • Kompatibbiltà bejn il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles attwali UE-Mercosur u l-proposta
tal-Kummissjoni għal Patt Ekoloġiku Ewropew

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2019/2976(RSP)]

39 À • Is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables)

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

[2019/2945(RSP)]

43 À • Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati

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

[2019/2952(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali futura



8 8L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

57 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa

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

[2019/2978(RSP)]

65 À • Trażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran

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

[2019/2993(RSP)]

64 À • Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2988(RSP)]

Il-votazzjoni se ssir fi Frar 2020



Il-Ħamis 19 ta' Diċembru 2019

 

 

10.00 - 11.50     
 

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

tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

9 9Il-Ħamis 19 ta' Diċembru 2019

645.170/OJ 645.170/OJ

10.00 - 11.50 Dibattiti

12.00 - 14.00 VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot

15.00 - 16.00 Dibattiti

61 À • Ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertajiet reliġjużi, fil-Burkina Faso

RC B9-0261/2019, B9-0261/2019, B9-0264/2019, B9-0265/2019, B9-0266/2019,
B9-0268/2019, B9-0269/2019, B9-0270/2019

[2019/2980(RSP)]

60 À • L-Afganistan, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali ta' subien
fil-Provinċja ta' Logar

RC B9-0242/2019, B9-0242/2019, B9-0243/2019, B9-0244/2019, B9-0245/2019,
B9-0256/2019, B9-0257/2019

[2019/2981(RSP)]

62 À • Il-Liġi Russa dwar l-"Aġenti Barranin"

RC B9-0258/2019, B9-0258/2019, B9-0259/2019, B9-0260/2019, B9-0262/2019,
B9-0263/2019, B9-0267/2019

[2019/2982(RSP)]

9 • Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-
demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura)

63 À - Kommemorazzjoni tat-30 anniversarju tar-rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru 1989

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0241/2019

[2019/2989(RSP)]

39 À - Is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019

[2019/2945(RSP)]

57 À - Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0251/2019, B9-0251/2019, B9-0252/2019, B9-0253/2019, B9-0254/2019, B9-0255/2019

[2019/2978(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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65 À - Trażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

RC B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019,
B9-0276/2019

[2019/2993(RSP)]

58 • Tħabbira tal-USTR tal-ftuħ ta' investigazzjoni, skont it-taqsima 301, rigward it-
taxxa fuq is-servizzi diġitali

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

[2019/2979(RSP)]



 

 
Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura) 

Skadenzi

11 11

645.170/OJ 645.170/OJ



Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

 
 

It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019

 

17.00 - 23.00

 

 

It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 23.00

 

 

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

 

09.00 - 11.50

 

12 12Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

645.170/OJ 645.170/OJ

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :30'

Rapporteurs (3 x 6') :18'

Awturi (kumitati) :5'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Membri :150'

PPE : 34' 30, S&D : 29' 30, Renew : 21' 30, Verts/ALE : 15', ID : 15', ECR : 13', GUE/NGL : 9' 30, NI : 12'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :10'

"Catch the eye" :5'

Membri :106'

PPE : 23' 30, S&D : 20' 30, Renew : 15', Verts/ALE : 11', ID : 10' 30, ECR : 9' 30, GUE/NGL : 7', NI : 9'

Kunsill (bit-tweġibiet) :30'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :50'

Awturi (kumitati) (2 x 5') :10'

"Catch the eye" (6 x 5') :30'

Membri :240'

PPE : 56' 30, S&D : 48', Renew : 34', Verts/ALE : 24', ID : 24', ECR : 20' 30, GUE/NGL : 14', NI : 19'

President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet) :20'

President tal-Kummissjoni (bit-tweġibiet) :5'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

"Catch the eye" :5'

Membri :75'

PPE : 16' 30, S&D : 14', Renew : 10' 30, Verts/ALE : 8', ID : 7' 30, ECR : 7', GUE/NGL : 5', NI : 6' 30



15.00 - 23.00

 

 

Il-Ħamis 19 ta' Diċembru 2019

 

10.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00

 

13 13Ħin għad-diskorsi (Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura)

645.170/OJ 645.170/OJ

Kelliem tad-dibattitu topiku :4'

Kunsill (bit-tweġibiet) :15'

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet) :40'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :15'

"Catch the eye" (5 x 5') :25'

Membri :254' 30

PPE : 60', S&D : 51', Renew : 36' 30, Verts/ALE : 25' 30, ID : 25', ECR : 21' 30, GUE/NGL : 15', NI : 20'

Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet) :15'

Awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta'
Proċedura)

:1'

"Catch the eye" (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura) (3 x 2') :6'

Membri :45'

PPE : 9', S&D : 8', Renew : 6', Verts/ALE : 5', ID : 5', ECR : 4' 30, GUE/NGL : 3' 30, NI : 4'

Kummissjoni (bit-tweġibiet) :10'

"Catch the eye" :5'

Membri :30' 30

PPE : 5' 30, S&D : 5', Renew : 4', Verts/ALE : 3' 30, ID : 3' 30, ECR : 3', GUE/NGL : 3', NI : 3'



Skadenzi

 
 

It-Tnejn 16 ta' Diċembru 2019

 

 

It-Tlieta 17 ta' Diċembru 2019

 

14 14Skadenzi
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63 À • Kommemorazzjoni tat-30 anniversarju tar-rivoluzzjoni Rumena ta' Diċembru 1989 - Dikjarazzjoni tal-
Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 16:00

19 À • Tassazzjoni ġusta f'ekonomija diġitalizzata u globalizzata - BEPS 2.0 - Mistoqsija orali (O-000040/2019 -
B9-0060/2019)

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni Il-Ħamis 12 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 16:00

46 À • L-istat tad-dritt f'Malta, wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia -
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 12:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 13:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 19:00

55 À • L-istrateġija tal-UE dwar id-diżabilità wara l-2020 - Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta

25 À • Inizjattiva tal-UE dwar id-Dakkara - Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 11 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 16:00



 

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru 2019

 

15 15Skadenzi

645.170/OJ 645.170/OJ

24 À • L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni diġitali tal-kura u tas-saħħa - Mistoqsija orali (O-000042/2019 -
B9-0062/2019)

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni Il-Ħamis 12 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 16:00

48 À • Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Sustanzi attivi, inklużi d-dimoxystrobin u l-mancozeb - Mozzjoni għal
riżoluzzjoni

- Emendi Il-Ġimgħa 13 ta' Diċembru, 13:00

40 À • Diskriminazzjoni pubblika u diskors ta' mibegħda kontra persuni LGBTI, inklużi z-żoni mingħajr
LGBTI - Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 11 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 16:00

39 À • Is-sitwazzjoni tal-Ujguri fiċ-Ċina (China-cables) - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 16:00

43 À • Is-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u l-kriżi tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati - Dikjarazzjoni tal-Viċi
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta

57 À • Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fin-Nikaragwa - Dikjarazzjoni tal-Viċi
President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 20:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 16:00
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65 À • Trażżin vjolenti tal-protesti reċenti fl-Iran - Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 12:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta Is-Sibt 18 ta' Jannar, 14:00

- Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-
ismijiet"

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 19:00

64 À • Strateġija tal-UE biex tintemm il-mutilazzjoni ġenitali femminili fid-dinja kollha - Dikjarazzjonijiet tal-
Kunsill u tal-Kummissjoni

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni L-Erbgħa 5 ta' Frar, 13:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta

It-Tnejn 10 ta' Frar, 19:00

- Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta It-Tnejn 10 ta' Frar, 20:00

61 À • Ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertajiet reliġjużi, fil-Burkina Faso

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 14:00

60 À • L-Afganistan, b'mod partikolari l-allegazzjonijiet ta' abbuż sesswali ta' subien fil-Provinċja ta' Logar

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 14:00

62 À • Il-Liġi Russa dwar l-"Aġenti Barranin"

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura) It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 20:00

- Emendi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni; tal-mozzjonijiet għal
riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144 tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 13:00

- Emendi għal mozzjonijiet għal riżoluzzjoni konġunta (Artikolu 144
tar-Regoli tal-Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 14:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tat-Tlieta Il-Ġimgħa 13 ta' Diċembru, 12:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tal-Erbgħa It-Tnejn 16 ta' Diċembru, 19:00

- Testi mressqa għall-votazzjoni tal-Ħamis It-Tlieta 17 ta' Diċembru, 19:00

- Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u
tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 144 tar-Regoli ta'
Proċedura)

L-Erbgħa 18 ta' Diċembru, 19:00
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