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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     DIBATTITU TA' PRIJORITÀ

 

12.00 - 14.00     VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-vot
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09.00 - 11.50 DIBATTITU TA' PRIJORITÀ
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15.00 - 21.00 Dibattiti

41 À • Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2817(RSP)]

19 - L-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019: is-surplus mill-2018

Rapport: John Howarth (A9-0005/2019)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2019 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2019: li jdaħħal is-surplus tas-sena finanzjarja 2018

[11730/2019 - C9-0115/2019 - 2019/2021(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

21 À - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2019: tisħiħ tal-programmi ewlenin li jtejbu l-kompetittività tal-
UE: Orizzont 2020 u Erasmus+

Rapport: John Howarth (A9-0004/2019)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 2/2019 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja tal-2019 – Tisħiħ tal-programmi ewlenin li jtejbu l-kompetittività tal-UE: Orizzont
2020 u Erasmus+

[11731/2019 - C9-0112/2019 - 2019/2022(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

20 - Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija,
l-Italja u l-Awstrija

Rapport: Siegfried Mureşan (A9-0002/2019)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija, l-Italja u l-Awstrija

[COM(2019)0206 - C9-0005/2019 - 2019/2023(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

24 - Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2019: proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-
Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija, lill-Italja u lill-Awstrija

Rapport: John Howarth (A9-0006/2019)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2019 tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2019 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni
Ewropea biex tingħata assistenza lir-Rumanija, lill-Italja u lill-Awstrija

[11732/2019 - C9-0113/2019 - 2019/2024(BUD)]

Kumitat għall-Baġits
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23 - Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni - EGF/2019/000 TA 2019 -
Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni

Rapport: Bogdan Rzońca (A9-0001/2019)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2019/000 TA 2019 - Għajnuna teknika fuq l-
inizjattiva tal-Kummissjoni)

[COM(2019)0290 - C9-0026/2019 - 2019/2036(BUD)]

Kumitat għall-Baġits

41 À - Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni

B9-0038/2019, B9-0039/2019

[2019/2817(RSP)]

40 • Il-ġlieda kontra l-kanċer

Dibattitu topiku (Artikolu 162 tar-Regoli ta Proċedura)

[2019/2818(RSP)]

11 • Preżentazzjoni mill-Kunsill tal-pożizzjoni tiegħu dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali -
sena finanzjarja 2020

[2019/2710(RSP)]

38 À • L-importanza tal-Istorja Ewropea għall-ġejjieni tal-Ewropa

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2819(RSP)]

39 À • L-istat ta' implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni kontra l-ħasil tal-flus

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni

[2019/2820(RSP)]
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